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السـاحة يرصد  علـى  رات  التطـوُّ أبـرز  التقريـر  هـذا 
2018م،  أغسـطس  شـهر  خـال  ـة  اإليرانيَّ
ليقدم للقـارئ المهتـّم بالشـأن اإليرانـّي وصًفـا دقيًقـا للحالة 
ة خال الفترة محّل الرصد والتحليل. يشتمل التقرير  اإليرانيَّ
الداخلـي  علـى ثاثـة أقسـام رئيسـية، يهتـّم األول بالشـأن 
، في حيـن يختـّص الثاني بتفاعـات إيران مع الشـأن  اإليرانـيّ
العربـي، ويتناول الثالـث الحـراك اإليرانّي على الصعيـد الدولي 

ة بالدول الكبرى. في إطار العاقات اإليرانيَّ

الملخــص التنفـيذي

في الشأن الداخلي تناول تقرير شهر أغسطس 2018 أربعة محاور رئيسية:
يتناول المحور األول »الملّف اآليديولوجي« موقف رجال الدين تجاه األزمة المعيشية التي تعيشها 
جـة  إيـران، وتحميلهـم حكومـة روحانـي مسـؤولية تـردِّي األوضـاع المعيشـية، وتبنِّيهـم خطابـات مؤجِّ
لمشـاعر الغضب بين الجماهيـر اإليرانية. إضافـة إلى الهجوم الذي شـنَّه عـدد مـن المتظاهرين على 

إحدى الحوزات الشيعية بمدينة كرج. 
ص لمناقشة أهّم التطوُّرات السياسية التي شهدتها إيران خالل هذا الشهر. المحور الثاني ُخصِّ

صـه للحديـث عـن اسـتجواب الرئيـس روحانـي أمـام  الملـّف األول مـن هـذا المحـور سـوف نخصِّ
البرلمـان واألسـئلة التـي طرحهـا أعضـاء البرلمـان علـى الرئيـس، وموقـف أعضـاء البرلمان مـن ردود 
روحاني، ثم قـرار إحالة الملّف إلى السـلطة القضائيـة، والعدول عـن هذا القـرار، وأخيـًرا ردود أفعال 

أعضاء البرلمان على عملية استجواب الرئيس.
وفي الملّف الثاني من هذا المحور، سوف نتناول عملية اسـتجواب وزيَري العمل والشؤون المالية 

واالقتصادية وحجب الثقة عنهما.
المحـور الثالـث تنـاول كاّلً مـن الملـّف العسـكري واألمنـي. فـي الشـأن العسـكري تنـاول التقريـر 
تهديدات إيران بإغـالق مضيق هرمز والرسـالة العسـكرية التي وجهتها إلى واشـنطن في حـال قررت 
عرقلة الصادرات النِّْفطية اإليرانية، أما في الشـأن األمني فتناول التقرير االحتجاجات الشعبية التي 
اندلعت في عدة مدن إيرانية والهجومات العسكرية التي تَعرَّض لها المحتّجون بسبب هتافات معادية 

ين بعدة مدن إيرانية. ا تَسبَّب في سقوط ضحايا وجرحى بين المحتجِّ للحكومة، ممَّ
المحـور الرابـع شـمل الجانـب االقتصـادي، وتناول ملـّف االقتصـاد في هـذا التقريـر مجموعة من 
المسـائل المهمـة والتطـوُّرات األخيـرة التـي شـهدتها السـاحة اإليرانيـة خالل شـهر أغسـطس، وكانت 
القضية األبـرز خالل أغسـطس هي جلسـة اسـتماع البرلمان إلـى رأي لرئيـس روحاني حـول األوضاع 
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االقتصاديـة، وكان روحاني فـي موقف صعب نظـًرا إلى تـردِّي األوضـاع االقتصادية عموًمـا، وافتقرت 
إجابته إلى إيجاد أسـباب مقنعة حول األزمات القائمـة، وتمحورت حول تأثير الضغـوط الخارجية من 
اإلدارة األمريكيـة واالنسـحاب مـن االتِّفـاق النـووي وأن أداء حكومتـه كان أفضـل مـن أداء الحكومـات 
السـابقة، والتزمت فـي كل ما فعلته »توجيهـات المرشـد«، وأنها ال تخشـى أمريكا ولـن تجعلها تنتصر، 
يـات سياسـية داخليـة عرقلـت  وأشـار إلـى تَغيُّـر ثقـة ورؤيـة الشـعب لمسـتقبل إيـران، وإلـى وجـود تحدِّ
التعـاون مـع الحكومـة لعـالج المشـكالت االقتصاديـة. وأنهـى خطابـه بوعد غيـر واقعـي بَحـّل األزمات 
َهت إليه من  الراهنة خالل بضعة أشـهر، لذا لم يُكن من المسـتغرب َرْفض إجاباته عن أربعة أسئلة ُوجِّ

ضمن خمسة حول األزمات االقتصادية الراهنة. 
ثم اسـتعرض المحور االقتصادي أهّم التطوُّرات القطاعية ومدلوالتها مثل ارتفاع وتيرة انخفاض 
صادرات النِّْفط بسـبب وقـف عديد من شـركات النِّْفط والشـحن العالميـة التعامل مع إيـران خوًفا من 
تَعرُّض هـذه الشـركات للعقوبـات األمريكيـة، وإعـالن بعض الـدول خفـض وارداتها مـن النِّْفـط تمهيًدا 
لوقفهـا فـي مطلـع شـهر نوفمبـر المقبـل، وتوقـف التمويـل المالـي لبعـض البنـوك األوروبيـة والعالميـة 
لالسـتثمارات في إيران، ووقـف إمداد البنـك المركـزي اإليراني بعـض القطاعات بالعمـالت األجنبية 
ـرات االقتصاديـة الكلية فـي إيران  ا يعكـس ندرتها لـدى الحكومة، وبعـض المؤشِّ بالسـعر الرسـمي، ِممَّ

م وتراجع وتدهور قيمة العملة. كارتفاع نسبة البطالة والتضخُّ
ل األول مسـتجدات األوضـاع ومسـتقبل الـدور  الشـأن العربـي انقسـم إلـى محوريـن رئيسـيين، حلَـّ
ـرات على المسـاعي اإليرانيـة لتعزيز الحضور العسـكري  اإليراني في سـوريا علـى ضوء تنامـي المؤشِّ
واالقتصادي اإليراني على الساحة السورية في مرحلة ما بعد داعش وإدلب، والحديث هنا عن زيارتي 
وزير الدفاع ومساعد وزير الطرق والتعمير اإليرانيين لسوريا خالل أغسـطس ٢٠١٨، وتنامي الدعم 
ق إلـى العوامـل المؤثرة على تلك المسـاع  المالـي اإليراني للميليشـيات اإليرانية في سـوريا، مـع التطرُّ
كات والتهديدات  اإليرانية في سـوريا من واقـع الصفقـة الروسية-اإليرانية-اإلسـرائيلية، وتوالي التحـرُّ
األمريكية ضـدّ إيران فـي سـوريا، وتوالي الغارات اإلسـرائيلية ضّد الميليشـيات الشـيعية، ثـم الصراع 
الروسـي-اإليراني علـى تقسـيم مناطـق النفـوذ فـي سـوريا، وعـودة المسـار السياسـي ضمـن سـياقات 

مباحثات أستانة، وأخيًرا مستقبل الدور اإليراني بالتركيز على صعوبات خروج إيران من سوريا.
مـه علـى األراضـي اليمنية، بإسـناد  ق إلـى مواصلـة الجيـش الوطنـي اليمنـي تَقدُّ أمـا الثانـي فتَطـرَّ
قوات التحالـف العربي لدعم الشـرعية فـي اليمن، مـروًرا برصد الصواريـخ الباليسـتية، التي أطلقتها 
رات تصعيد  ميليشـيات الحوثي المدعومة من إيران إلى داخل األراضي السـعودية، ثم استعرض مؤشِّ

اإلدارة األمريكية تجاه النظام اإليراني، من خالل مجموعة من تصاريح المسؤولين األمريكيين.
أمـا الشـأن الدولي فيناقـش القسـم األول منـه تَطـوُّرات الَعالقـات األمريكية-اإليرانية خالل شـهر 
أغسـطس ٢٠١٨، ال سـيما بعـد أن دخلـت الحزمـة األولـى مـن العقوبـات األمريكيـة علـى إيـران حيِّـز 
ة التوتر فـي الَعالقة بيـن الطرفيـن، في ظّل  التنفيـذ في السـابع مـن أغسـطس ٢٠١٨، إذ تزايـدت ِحـدَّ
ـك كل طرف بوجهـة نظره مـن مسـألة التفـاوض، وقد عالـج الجـزء األول مـن التقرير السياسـات  تَمسُّ
األمريكية التي انتهجتها من أجل الضغط على النظام اإليراني، من خالل استعراض طبيعة العقوبات 
ة بإيران.  وانعكاسـاتها على النظام اإليراني، إضافة إلى تشـكيل مجموعة عمل بوزارة الخارجية خاصَّ
كات اإليرانيـة لمواجهة الضغـوط األمريكية، سـواء من خالل  ق إلـى التحـرُّ أما القسـم الثاني فقد تَطرَّ
سياسات داخلية لمعالجة آثار العقوبات، أو تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين واإلقليميين للحفاظ 

على موقفهم من بقاء االتِّفاق النووي واإلبقاء على التعاون االقتصادي مع إيران.
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الشـــأن الداخلــي

رجال الدين والدفاع عن مظلومية الشعب.. القفز من المراكب 

الملفّ اآليديولوجي

والتظاهـرات  المتتاليـة،  الشـعبية  االحتجاجـات  ظـّل  فـي 
المسـتمرة التـي لم تتوقـف منذ شـهور في إيـران جـراء األزمة 
االقتصاديـة التـي يمـر بهـا الشـعب، خـرج عـدد مـن المراجـع 
ويتهمونـه  كاملـة  المسـؤولية  روحانـي  حكومـة  لـون  ُيحمِّ
بالفشـل وُيطالبونـه بإجـراءات حاسـمة، مقرونـة بعـدد مـن 
رسـائل التطميـن للشـعب، وأّن مراجـع الدين فـي صفوفهم 
ضّد الغاء وضّد الفسـاد، وكذلك طالبوا بعـدم التعامل األمني 

مع المحتّجين ضّد األزمة االقتصادية. 
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فقــد 
صــّرح مرجــع 

التقليــد جــوادي آملــي، 
قــادة  مــن  جمًعــا  لقائــه  خــالل 

القــوات األمنيــة شــرقّي محافظــة طهــران، 
ــل فــي  ــة تتمث ــى للقــوات األمني ــأن »الوظيفــة األول ب

تأمــني الدولــة، ال أمنَنَِتهــا، ويجــب إيــالء الرعايــة لتأمــني 
التــي ال يقطــع أحــد الطريــق فيهــا.  تلــك  البــالد، والدولــة اآلمنــة 

ــر  ــك يجــب عب ــرة، لذل ــج مري ــه نتائ ــر الضغــوط ســيكون ل إســكات الشــعب عب
ــق بــني التســكني واإلســكات،  نشــاط الشــعب تســكني الشــعب ال إســكاته، ويجــب التفري

تلــك الســكينة التــي دعامتهــا الشــعب، ويجــب خلقهــا فــي املجتمــع«)١(. وفــي نفــس الســياق طالــب 
ي مــع محتكــري الســلع،  إمــام جمعــة طهــران املؤقــت آيــة اهلل محمــد إمامــي كاشــاني، بالتعامــل اجلــدِّ

ومعاقبــة احملتكريــن)٢(.
ولــم يقتصــر األمــر علــى خطيــب جمعــة طهــران، فقــد انتقــدت مراجــع تقليــد شــيعية فــي قــم 
خــالل خطــب اجلمعــة عبــر إصــدار بيانــات عــدم تدبيــر احلكومــة والعجــز فــي توفيــر أســباب 
ي  املعيشــة للشــعب واألمــن االقتصــادي للدولــة، وطالبــوا الســلطة القضائيــة بتســريع مســيرة التصــدِّ
للفســاد االقتصــادي، فحــّذر كل مــن نــوري همدانــي، ومــكارم الشــيرازي، وصافــي جلبايجانــي، مــن 
تبعــات الوضــع االقتصــادي احلالــي. واعتبــر نــوري همدانــي اجلــزء الرئيســي للوضــع احلالــي غيــر 
ــب مــن احلكومــة ســواء بشــكل  ــه طل ــا أن املنتظــم لالقتصــاد نتيجــة لســوء إدارة احلكومــة، موضًح
خــاّص أو بشــكل عــاّم أن تولــي توفيــر أســباب معيشــة الشــعب اهتماًمــا، لكــن هــذا الطلــب لــم 
يتحقــق. فــي حــني طالــب مــكارم الشــيرازي ضمــن إشــارته إلــى مضامــني عــدم االنتظــام االقتصــادي 
ــد صافــي جلبايجانــي  ي للمفســدين. وأكَّ ي اجلــدِّ والعجــز فــي اإلدارة االقتصاديــة للحكومــة، بالتصــدِّ
ــد حلــّل  ــًدا بعي ــن أن »غ ــة واملعيشــية للشــعب، وأعل ضــرورة احلــّل الســريع للمشــكالت االقتصادي
ــم املســؤولني أوضــاع االقتصــاد الســيئة، وينقــذوا  املشــكالت«، متســائاًل: »ألــم يحــن الوقــت كــي ينظِّ
طبقــات املجتمــع الضعيفــة مــن هــذه املشــكالت؟«، الفًتــا إلــى أنــه نّبــه خــالل لقاءاتــه ورســائله 
ــن الشــعب، وأن  ــر م ــى كثي ــة عل ــا، وأن املعيشــة أصبحــت صعب بشــأن هــذه املشــكالت وســبل حلّه
عــدم الثبــات االقتصــادي، والغــالء، والبطالــة والطــالق واملفاســد األخالقيــة، تــزداد يوًمــا بعــد يــوم، 

ودخلــت الرشــوة واملنكــرات بعــض اإلدارات باستشــراء بــداًل مــن إحقــاق احلــّق والعدالــة)٣(. 
من هذه التصريحات املتعددة يبدو أنَّ لدى النخبة الدينية استراتيجية كاملة بتحميل احلكومة 
ــة  ــة الديني ــة النخب ــى تبرئ ــدف إل ــك االســتراتيجية ته ــم األوضــاع املعيشــية، وأّن تل مســؤولية تفاق
احلاكمــة مــن مــآالت األوضــاع، وقــد تُفَهــم تلــك التصريحــات املتعــددة مــن رجــال الديــن فــي إطــار 
تصريحات جوادي آملي في مايو املاضي التي أشرنا إليها، فاتُِّفَق على ما يُشِبه امتصاص الغضبة 

 2v5Tk9U/https://bit.ly .آیت اهلل جوادی آملی: مردم را با فشار ساکت کردن نتیجه تلخ دارد  (((
)2)  وكالة أنباء فارس: آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نمازجمعه تهران: قوه قضاییه با محتکران کاال برخورد جدی کند/ زیر بار مذاکره با 

.http://cutt.us/PY7sl .آمریکا نمی رویم
)))  صحیفة وطن امروز: مراجع تقلید در حمایت از مطالبات اقتصادی مردم، از بی تدبیری دولت انتقاد کرده وخواستار برخورد قاطع با 

 http://bit.ly/2MeWBu6 .مفسدان اقتصادی شدند/ صدای اعتراض مراجع
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اجلماهيريــة 
علــى  وااللتفــاف 

املتعلقــة  جوهــر مطالبهــم 
واتهامهــم  الديــن  رجــال  بفشــل 

وتدميــر  احلريــات  وقمــع  بالديكتاتوريــة 
اقتصــاد ومــوارد الدولــة، كمــا هــو واضح من الشــعارات 

التــي يرفعهــا اإليرانيــون فــي أكثــر مــن مناســبة، وهــو مــا التفــت 
إليــه املفكــر اإليرانــّي صــادق زيبــا بقولــه: »إن األصوليــني املتشــددين 

رون نفــس خطــأ ديســمبر املاضــي، مبــا يعنــي أنهــم يرغبــون فــي اقتيــاد اســتياء  يكــرِّ
وغضــب الشــعب والشــباب مــن البطالــة والوضــع االقتصــادي الســيئ علــى النحــو الــذي تكــون 

فيــه حكومــة حســن روحانــي هــي املســؤولة عــن هــذا الوضــع، ويقولــون )عليكــم توجيــه كل بغضكــم 
ــذوا عمــاًل شــبيًها بديســمبر  وكراهيتكــم وصراخكــم نحــو احلكومــة(«، الفًتــا إلــى أن »املتطرفــني نفَّ
وا األمــر إلــى املجلــس األعلــى لألمــن القومــي مــن أجــل الــدور  املاضــي فــي مشــهد، حتــى إنهــم جــرُّ
ــه فــي إطــالق املظاهــرات األولــى فــي مشــهد ضــّد الغــالء، واآلن يســعون إلــى  الــذي ضلعــوا ألجل

ــه«)١(. تكــرار األمــر ذات
ؤ مــن اإلخفــاق االقتصــادي والسياســي واألزمــات التــي  باإلضافــة إلــى القفــز مــن املراكــب والتبــرُّ
ــه يبــدو أن أمــًرا آخــر كذلــك يجعــل النخبــة الدينيــة تتهــم احلكومــة بالفشــل،  متــر بهــا الدولــة فإّن
وهــو »تــآكل منــوذج« الثــورة »اإلســالمية« عندمــا تأســلمت علــى يــد اخلمينــّي وتالمذتــه، فُطرحــت 

)))  وكالة برانا: یک استاد دانشگاه در گفتگو با برنا: تندروها در پی تکرار اشتباه دی ماه 96 هستند/ برخی می خواهند همه قصور را گردن 
دولت وقوه قضاییه بیندازند/ اظهارات برخی تئوری توطئه وفرضیه های دایی جان ناپلئون است/ علم الهدی خود را باالتر از قانون می بیند. 

 http://bit.ly/2LOpFMV
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أطروحــات ســائلة وجريئــة حــول أســلمة املجتمــع وأســلمة الدولــة، وهــذه األســلمة شــملت القطاعــات 
ــم وفلســفته،  ــوذج احلاك ــّي للنم ــار بديه ــاق اقتصــادي هــو انهي ــإّن أي إخف ــّم ف ــن ث ــة، وم االقتصادي
ــه ال احلكومــة وال الــوزراء يتناغمــون مــع الكتالــوج  بيــد أّن رجــال الديــن أرادوا أن يبرهنــوا علــى أنَّ

االقتصــادي لهــم، فضــاًل عــن تطبيقــه، لــذا فاحلكومــة وحدهــا تتحمــل الفشــل االقتصــادي. 
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الملفّ السياسي

«  البرلمان يواجه حكومة روحاني
جنحــت احلكومــة اإليرانيــة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، فــي إقنــاع البرملــان بإلغــاء الطلبات 
اب الســتجواب أو مســاءلة الرئيــس روحانــي وعــدد مــن وزرائــه، ال ســيما وزراء  م بهــا النُّــوَّ التــي تَقــدَّ
القطــاع االقتصــادي، علــى الرغــم مــن اكتمــال النصــاب املســموح بــه الســتجواب الرئيــس وأعضــاء 

حكومته.
اب البرملــان بالعــدول عــن فكــرة  لكــن يبــدو أن احلكومــة فشــلت هــذه املــرة فــي إقنــاع نُــوَّ
املســاءلة واالســتجواب بعــد أن احتــدم اجلــدل السياســي بينهــا وبينهــم، علــى خلفيــة اشــتداد األزمــة 
ــة بعــد انســحاب الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن  االقتصاديــة خــالل األشــهر األخيــرة، بخاصَّ

االتِّفــاق النــووي وعــودة العقوبــات االقتصاديــة.

اب يصطفون لمساءلة روحاني « وَّ  النُّ
ة ٨٨ مــن الدســتور  اب البرملــان اإليرانــي فــي مســاءلة الرئيــس روحانــي إلــى املــادَّ اســتند نُــوَّ
اب البرملــان -علــى األقــل- ســؤااًل إلــى  ــه ربــع عــدد نُــوَّ اإليرانــي التــي جــاء فيهــا: »فــي حــال وجَّ
رئيــس اجلمهوريــة، أو وجــه أي نائــب ســؤااًل إلــى الوزيــر املســؤول بخصــوص مســائل تدخــل ضمــن 
مســؤولياته، فعلــى رئيــس اجلمهوريــة أو الوزيــر املســؤول احلضــور فــي املجلــس لإلجابــة عــن الســؤال 
ــا املــدة املمنوحــة  املوجــه إليــه. وعلــى الرئيــس أن يــرّد علــى الســؤال فــي مــدة أقصاهــا شــهر واحــد، أمَّ

للوزيــر فيجــب أن ال تتجــاوز عشــرة أيــام، إال إذا كان لديــه عــذر مقبــول بتشــخيص البرملــان«.

اب « وَّ  تساؤالت النُّ
ــا بطلــب  م ٩٢ نائًب ــدَّ بنــاًء علــى هــذا احلــّق الــذي يكفلــه الدســتور اإليرانــي ملمثلــي الشــعب، تَق

ــه رئيًســا للبــالد ورئيًســا للحكومــة، ووجهــوا إليــه األســئلة التاليــة)١(: ملســاءلة روحانــي بصفت
١- ملاذا فشلت احلكومة في السيطرة على تهريب البضائع؟

٢- ما أسباب استمرار العقوبات الدولية على املصارف اإليرانية؟
٣- ملاذا ال تتخذ احلكومة تدابير صائبة ملكافحة البطالة؟

٤- ما سبب الركود االقتصادي املمتد أعواًما رغم الوعود واإلعالن عن جتاوز الركود؟
٥- ملاذا ارتفعت قيمة العمالت األجنبية وتراجعت العملة اإليرانية؟

)))  باشگاه خبرنگاران جوان، سوال از رئیس جمهور با 5 محور اعالم وصول شد+ محور سواالت نمایندگان مجلس، 0) مرداد 97))، 
http://cutt.us/rJIoE
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 خيارات روحاني «
مــن  يواَجــه مبجموعــة  اب وهــو  النُّــوَّ أســئلة  للــرّد علــى  البرملــان  إلــى  لقــد ذهــب روحانــي 
ــا فــي االعتبــار أنــه فــي ظــّل األوضــاع العصيبــة التــي متــر بهــا البــالد، فــإن أي  ــات، واضًع يَ التحدِّ
اب أنفســهم أو الشــعب  ــوَّ ــر جــداًل واســًعا، ســواء وســط النُّ اب قــد يثي ــوَّ ــى أســئلة النُّ رّد يقدمــه عل
ر  ــواًل عاجلــة ألزماتــه. فمــن ناحيــٍة كان روحانــي يــدرك أنــه إذا كــرَّ الــذي ينتظــر ردوًدا مقنعــة وحل
راتــه املعهــودة لألزمــات التــي تواجــه البــالد فقــد يواَجــه َرّد فعــل قــوي مــن الشــعب وممثليــه فــي  مبرِّ
ــا وأن يواجههــم باحلقائــق، لكنــه إذا أراد أن  البرملــان، ألن اجلميــع كان يتوقــع منــه أن يكــون صادًق
يكــون صادًقــا ويُلِقــي بالالئمــة علــى أطــراف أخــرى فــي النظــام اإليرانــي ويتحــدث عــن دورهــا فــي 
تــردِّي األوضــاع، فــإن هــذا قــد يُدِخلــه فــي أزمــات جديــدة مــع املتشــددين فــي النظــام اإليرانــي مثــل 

املرشــد علــي خامنئــي واحلــرس الثــوري)١(.
ه علــى األســئلة، دعــا روحانــي َمــن وصفهــم باألعــداء واألصدقــاء إلــى عــدم اعتبــار أن  قبــل ردِّ
ــا وصفــه  مســاءلته دليــل علــى وجــود فجــوة بــني احلكومــة والبرملــان، ثــم انتقــل بعدهــا للحديــث عمَّ
بـ»أزمــة الثقــة« التــي خلََّفتهــا العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة ضــّد طهــران، متســائاًل عــن أســباب 

 https://bit.ly/2MAVZmU،((97 صحیفة آرمان امروز، ۳ نکته درباره سوال از رئیس جمهور، 24 مرداد  (((
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تراجــع ثقــة الشــعب بقــدرة النظــام علــى جتــاوز األوضــاع الصعبــة التــي ميــّر بهــا، داعًيــا إلــى 
التحــدث إلــى النــاس بطريقــة تعيــد إليهــم الثقــة باحلكومــة)١(.

َهــت إليــه، دافــع روحاني عــن األداء االقتصادي  ه علــى األســئلة اخلمســة التــي ُوجِّ وفــي معــرض ردِّ
اه »املؤامــرات« التــي حتوكها  حلكومتــه، ورجــع روحانــي كل األزمــات التــي متــر بهــا البــالد إلــى مــا ســمَّ
الواليــات املتحــدة ضــّد إيــران، إضافــة إلــى العقوبــات التــي أعــادت واشــنطن فرضهــا علــى إيــران، 
ــل  وبــداًل مــن احلديــث عــن األســباب احلقيقــة النســحاب الواليــات املتحــدة مــن االتِّفــاق النــووي، حمَّ
مواطنيــه الذيــن خرجــوا فــي احتجاجــات شــعبية ضــّد األوضــاع املعيشــية واالقتصاديــة، مســؤولية 
ــا بذلــك ذمتــه وذمــة النظــام مــن أي مســؤولية فــي  انســحاب واشــنطن مــن االتِّفــاق النــووي، ُمخِلًي
ــد  هــذا الشــأن، كمــا ســعى الســتمالة البرملــان بالهجــوم علــى البيــت األبيــض األمريكــي عندمــا تَعهَّ

يـَـات االقتصاديــة وهزميــة املســؤولني األمريكيــني املعاديــن إليــران)٢( حســب قولــه. مبواجهــة التحدِّ
اب بالبرملــان  إجابــات روحانــي ودفاعــه املســتميت عــن أداء حكومتــه، لــم تُكــن مقنعــة لغالبيــة النُّــوَّ
اإليرانــي، مــا عــدا الســؤال الــذي يتعلــق بأســباب اســتمرار العقوبــات الدوليــة علــى املصــارف 
اب فــي هــذا القــرار  ر إحالــة املوضــوع إلــى الســلطة القضائيــة، إذ اســتند النُّــوَّ اإليرانيــة)٣(، لــذا تَقــرَّ
ــة بتنظيــم العمــل داخــل البرملــان »اللوائــح الداخليــة للمجلــس«، التــي تنــّص  ة ٢١٣ اخلاصَّ إلــى املــادَّ
ــف  ــى وخال ــس تَخطَّ ــر أن الرئي ــس واعتُب ــات الرئي ــان بإجاب ــع أعضــاء البرمل ــم يقتن ــه »إذا ل ــى أن عل
ــة املســائل،  ــه الدســتورية والقانونيــة حللحل ــم يســتخدم ســلطاته وصالحيات ــه، ول القانــون فــي عمل

حينهــا سيُرَســل األمــر إلــى الســلطة القضائيــة«)٤(.
اب والهيئــة  ــوَّ لكــن البرملــان تراجــع عــن قــرار إحالــة األمــر إلــى القضــاء، بعــد مــداوالت بــني النُّ

ــة أن روحانــي لــم يخالــف القانــون)٥(. الرئاســية بالبرملــان، بُحجَّ
ــارات  ــني التي ــوازن ب ــذي يلعــب دوًرا حاســًما فــي إحــداث ت ــي ال ــي خامنئ ــدو أن املرشــد عل ويب
السياســية، لــم يُكــن بصــدد تصعيــد ملــف روحانــي علــى غــرار مــا حــدث لوزيــري العمــل واالقتصــاد، 
علــى الرغــم مــن انتقاداتــه الســابقة للرئيــس روحانــي وألداء فريقــه االقتصــادي، وبــدا ذلــك واضًحــا 
عندمــا قــال فــي أحــد خطاباتــه األخيــرة إنــه »ينبغــي أن يبقــى روحانــي فــي منصبــه ملنــع مزيــد مــن 

الفوضــى، ويجــب أن تبقــى احلكومــة وأن متــارس واجباتهــا بقــوة فــي حــّل املشــكالت«)6(.

ردود األفعال على مساءلة روحاني «
ــواب، كمــا لقيــت هــذه  ــات الرئيــس عــن أســئلة الن اب البرملــان حــول إجاب ــوَّ اختلفــت مواقــف نُ
املســاءلة صــًدى كبيــًرا واهتماًمــا واســًعا بــني اإليرانيــني الذيــن ظلُّــوا يراقبــون التطــوُّرات السياســية 
اب ووالءاتهــم ملختلــف التيــارات املكونــة  ــوَّ هــات النُّ ــَرت تََوجُّ واالقتصاديــة التــي متــر بهــا البــالد. وأثَّ

للنظــام اإليرانــي، علــى آرائهــم حــول موضــوع املســاءلة:
- فمنهــم مــن رأى أن الرئيــس روحانــي هــو مــن يجــب أن يســأل عــن األوضــاع احلاليــة التــي متــّر 

http://cutt.us/l8eSI ،((97 تسنیم، متن کامل سخنان روحانی در صحن مجلس، 6 شهریور  (((
)2)  نفس المصدر.

2MAVZmU/https://bit.ly ،((97 صحیفة آرمان امروز، ۳ نکته درباره سوال از رئیس جمهور، 24 مرداد  (((
http://majlis.moe.gov.ir/getattachment/ca265799-e(45-4b08-8cb5- ،4)  آیین نامه داخلي مجلس شوراي إسالمي(

/cb85a46(9e8a
http://cutt.us/LpK0j ،((97 5)  فرارو، زمان تعیین تکلیف موضوع ارجاع سوال از روحانی به قوه قضاییه، 6 شهریور(

http://cutt.us/p4ZAj ،((97 6)  صداي إیران، پاسخ قاطع آیت اهلل خامنه ای به افراد خواستار استعفای روحانی چه بود؟ )2 مرداد(
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بهــا البــالد، انطالًقــا مــن كونــه رئيًســا للبــالد، إال أن البعــض اآلخــر يــرى أن مــا آلــت إليــه البــالد 
ليــس مســؤولية الرئيــس روحانــي وحــده، وأن رؤســاء الســلطتني التشــريعية والقضائيــة إضافــة إلــى 
املتشــددين الذيــن وضعــوا العراقيــل أمــام االتِّفــاق النــووي وتســببوا فــي إلغائــه، هــم كذلــك مســؤولون 
ــة اخلانقــة التــي ظــّل النظــام اإليرانــي يتعــرض لهــا  ــاة النــاس وتفاقــم األزمــة االقتصادي عــن معان

منــذ ســنوات)١(.
- املدافعــون عــن روحانــي، يــرون أنــه عندمــا وصــل روحانــي إلــى رئاســة اجلمهوريــة كانــت إيــران 
ــاق األمم املتحــدة)٢(، فضــاًل عــن ســتة قــرارات صــادرة عــن  ــة الفصــل الســابع مــن ميث حتــت طائل
ــل إلــى اتِّفــاق مــع الــدول الكبــرى حــول  مجلــس األمــن، لكــن روحانــي بــذل جهــًدا كبيــرا آنــذاك وتَوصَّ
ــن الوضــع االقتصــادي  البرنامــج النــووي، ومبوجــب هــذا االتِّفــاق أنقــذ البــالد مــن العقوبــات وحَتسَّ
والَعالقــة مــع املجتمــع الدولــي، ولــوال الــدور املخــرب الــذي لعبــه املتشــددون الســتمّر الوضــع فــي 
التحســن. ِمــن ثـَـمَّ يــرى املدافعــون عــن روحانــي أن املســاءلة كانــت فرصــة مناســبة للرئيــس للحديــث 
عــن الــدور الــذي لعبــه املتشــددون فــي الوصــول إلــى األوضــاع احلاليــة بالبــالد، وِمــن ثـَـمَّ الدفــاع عــن 

نفســه واســترجاع ثقــة الشــعب بــه)٣(.
- فريــق آخــر يــرى أن مســاءلة الرئيــس روحانــي حــّق بديهــي لنــواب البرملــان، لكــن هــذه اخلطــوة 
ــوط  ــة الضغ ــى مواجه ــة إل ــود الرامي ــوِّض اجله ــا ســوف تق ــت الراهــن ألنه ــي الوق ــر مناســبة ف غي
الدوليــة التــي تتعــرض لهــا إيــران، ولــن تكــون فــي مصلحــة النظــام اإليرانــي بــأي شــكل ألنهــا ســتكون 

مســاءلة لتصفيــة احلســابات السياســية ال حلــّل األزمــات)٤(.
ــل خــالل  - فريــق رابــع يــرى أن املشــكالت االقتصاديــة للحكومــة والدولــة أبعــد كثيــًرا مــن أن حُتَ
جلســة اســتماع لرئيــس جمهوريــة أو اســتجواب وإقالــة عــدد مــن الــوزراء، ألن املشــكالت االقتصاديــة 

إليــران لهــا أبعــاد سياســية ودوليــة)٥(.

استجواب وعزل وزيَري العمل واالقتصاد «
مســاءلة  اســتبق  قــد  كان  اإليرانــي  البرملــان 
روحانــي باســتجواب وســحب الثقــة مــن وزيــر العمــل 
ــر  ــي، ووزي ــي ربيع ــاه االجتماعــي عل ــاون والرف والتع
الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة مســعود كرباســيان.

اســتجوب   ٢٠١٨ أغســطس  مــن  الثامــن  فــي 
والرفــاه  والتعــاون  العمــل  البرملــان اإليرانــي وزيــر 
إلــى  االســتماع  وبعــد  ربيعــي،  علــي  االجتماعــي 
إيضاحــات وأســئلة اعضــاء البرملــان وكذلــك ردود 
نائًبــا حضــروا  ربيعــي، صــوَّت ٢٤٣  علــي  الوزيــر 
جديــًرا  ربيعــي  كان  إذا  مــا  لتحديــد  اجللســة 

http://soo.gd/bMgo ،((97 ستاره صبح، تنها رئیس جمهور نباید پاسخگوی مشکالت باشد، 4) مرداد  (((
)2)  هو الفصل الذي ُیتیح لمجلس األمن استخدام القوة في عملیات إقرار السالم وحّل النزاعات.

http://soo.gd/bMgo ،((97 ستاره صبح، تنها رئیس جمهور نباید پاسخگوی مشکالت باشد، 4) مرداد  (((
https://bit.ly/2KtbjMf ،((97 4)  برنا، انگیزه سوال از رئیس جمهور سیاسی است نه حل مشکالت، )) مرداد(

https://bit.ly/2OdmXx9 ،((97 5)  شهروند، راه حل، سوال واستیضاح نیست، )) مرداد(
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باالســتمرار فــي منصبــة أم ال. وجــاءت النتيجــة ضــّد ربيعــي بعــد أن وافــق ١٢٩ نائًبــا علــى ســحب 
ــى هــذا النحــو  اب عــن التصويــت، وعل ــوَّ ــع ٣ نُ ــا وامتن ــه، بينمــا عــارض املشــروع ١١١ نائًب الثقــة من

ُعــِزَل ربيعــي مــن مهــاّم منصبــه.
الوزيــر الثانــي الــذي ُعــزل مــن منصبــه بعــد أن رفــض البرملــان جتديــد الثقــة لــه هــو وزيــر 
الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة مســعود كرباســيان، إذ صــوَّت لصالــح قــرار حجــب الثقــة ١٣٧ نائًبــا، 

ــان عــن التصويــت)١(. ــع نائب فــي حــني عــارض القــرار ١٢١، وامتن

محاور استجواب وزير الشؤون االقتصادية والمالية «
هــا القانونيــة الــواردة فــي النطــاق املصرفــي، وعــدم تنفيــذ اخلطــط  عــدم تطبيــق الــوزارة َمهامَّ
تُّعــه بالتدبيــر  التــي أعلــن عنهــا الوزيــر خــالل حصولــه علــى ثقــة البرملــان، إضافــًة إلــى عــدم مَتَ
الســليم وبالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الصائبــة املؤديــة إلــى تنظيــم االقتصــاد وعــدم كفــاءة الــوزارة 
فــي إعــداد وتنفيــذ السياســات االقتصاديــة واملاليــة، وكذلــك عــدم التطبيــق الــوزاري العــادل لنظــام 
الضرائــب الــذي جعــل الوحــدات اإلنتاجيــة والشــرائح ذات الدخــل احملــدود تتحمــل جــّل أعبــاء 

الضرائــب، وأخيــًرا عــدم اهتمــام الوزيــر بخطــة االقتصــاد املقــاوم)٢(.
رمبــا تســبب األداء الضعيــف لبعــض الــوزراء فــي جــزء مــن األزمــة االقتصاديــة اخلانقــة التــي 
تتعــرض لهــا البــالد، لكــن يبــدو أن النظــام اإليرانــي عموًمــا وحكومــة روحانــي خصوًصــا، عَمــَدا إلــى 

اســتخدام الوزيريــن )وقــد يأتــي الــدور 
علــى وزراء آخريــن مســتقبَاًل( ككبَشــي 
الشــعبي  الغضــب  المتصــاص  فــداء 
االقتصــادي  الوضــع  تَــَردِّي  اء  جــرَّ
ل خطــًرا علــى النظــام  الــذي بــات يشــكِّ
اإليرانــي ككل ال علــى احلكومــة فقــط، 
َهــت  كمــا أن الرئيــس روحانــي الــذي ُوجِّ
إليــه عشــرات الدعــوات لتغييــر فريقــه 
القليلــة  األشــهر  خــالل  االقتصــادي 
املاضيــة، رمبــا أعطــى النــواب املوالــني 
األخضــر  الضــوء  البرملــان  فــي  لــه 
عــن  الثقــة  حجــب  موضــوع  لتأييــد 
لتقليــل  واالقتصــاد  العمــل  وزيــَري 
الضغــوط الشــديدة التــي يتعــرض لهــا، 
ثــم حلمايــة نفســه قبــل مســاءلته فــي 

البرملــان.
جميــع  اتِّفــاق  مــن  الرغــم  علــى 
ضــرورة  علــى  السياســية  التيــارات 

http://cutt.us/OJNdN ،((97 أفكار نیوز، از حضور »روحانی« در مجلس تا استیضاح »کرباسیان«، 9 مرداد  (((
http://cutt.us/cC4Jm ،20(8 8/26 ،2)  إیرنا، بدء استجواب وزیر الشؤون االقتصادیة والمالیة(
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معاجلــة األزمــة االقتصاديــة التــي متــر بهــا إيــران، ودور االنســحاب األمريكــي مــن االتِّفــاق النــووي 
ــَري العمــل  ــة وزي ــإن موضــوع إقال ــرة، ف ــرة االخي ــة خــالل الفت ــي اشــتداد هــذه األزم ــات ف والعقوب
واالقتصــاد ومســاءلة الرئيــس روحانــي، قــد ال يخــرج مــن دائــرة الصــراع التاريخــي بــني التيــارات 
ــا بســبب  ــارات قــد جتــاوزت اخلالفــات بينه ــار أن هــذه التي ــأي حــال اعتب السياســية، وال ميكــن ب
األزمــات املســتعصية التــي متــر بهــا البــالد. وقــد يســعى األصوليــون فــي املســتقبل لتقليــم أظافــر 
روحانــي، ال لتغييــر موقــف املرشــد الداعــم الســتمراره فــي رئاســة اجلمهوريــة حتــى نهايــة فترتــه، 

بــل لتحميــل روحانــي واإلصالحيــني الداعمــني لــه مســؤولية مــا آلــت إليــه األوضــاع.
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الملفّ العسكري واألمني

إيران ترسل رسالة عسكرية إلى واشنطن في مضيق هرمز «
ــة  ــات أمريكي ــات المتحــدة وإعــادة فــرض عقوب ــران والوالي ــن إي ــرات القائمــة بي فــي ظــّل التوتُّ
ــد الحــرس الثــوري أن إيــران لــن تبقــى مكتوفــة األيــدي وســوف يكــون للحكومــة  علــى إيــران، أكَّ
ح المتحــدث الرســمي باســم الحــرس الثــوري رمضــان شــريف، يــوم  اإليرانيــة رّد حــازم، كمــا صــرَّ
األحــد ٥ أغســطس ٢٠١٨، بأنــه »أُجِريـَـت التماريــن بهــدف الســيطرة علــى ســالمة الممــرات المائيــة 
ــا لمــا نقلتــه وكالــة »فــارس«  فــي إطــار تنفيــذ البرنامــج الســنوي لتدريبــات الحــرس الثــوري«، َوْفًق
ــت هــذه المنــاورات بإشــراف مــن قائــد الحــرس الثــوري  اإليرانيــة)١(. وأردف شــريف: »وقــد تمَّ
د علــى ضــرورة الحفــاظ علــى القــدرة الدفاعيــة الشــاملة وتعزيزهــا  محمــد علــي جعفــري، الــذي شــدَّ
لضمــان األمــن االســتراتيجي لمضيــق هرمــز والخليــج، والــرّد المناســب علــى التهديــدات المحتَملــة 

مــن األعــداء«)٢(.

)))   األمین، أیمن. »مناورات إیرانیة في »هرمز«. هذه رسائل طهران لواشنطن«، صحیفة مصر العربیة. أغسطس6, 8)20.
سبتمبر تاریخ االطالع سبتمبر 8, 8)20.    

(2( . Ibid.

https://www.afp.com/en:املصدر 
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المنطقــة  فــي  التوتُّــرات  تصاعــدت 
أمريكيــون،  مســؤولون  ح  صــرَّ بعدمــا 
أوربــان  وليــام  الضابــط  ضمنهــم  مــن 
القيــادة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
الوســطى األمريكيــة، بــأن إيــران تســتعّد 
إلغــالق مضيــق هرمــز الــذي يعبــر مــن 
خاللــه ثلــث اإلمــدادات التجاريــة النِّْفطيــة 
ــاورات ضخمــة فــي  ــة، وإعــداد من العالمي
نتيجــة  عمــان  وخليــج  العربــي  الخليــج 
لتصاعــد التوتُّــرات مــع واشــنطن بعدمــا 
العقوبــات  المتحــدة  الواليــات  أعــادت 
ل قلًقــا  ــا شــكَّ االقتصاديــة علــى إيــران، ممَّ
لبعــض الــدول فــي المنطقــة، علــى رأســها 
ــا أن  ــس وزرائه ــن رئي ــي أعل إســرائيل، الت
بــالده لــن تتهــاون مــع إيــران فــي حــال 
قامــت بإغــالق مضيــق هرمــز. وأضــاف 
أوربــان أن الواليــات المتحــدة بتعــاون مــع 
حلفائهــا فــي المنطقــة تســعى فــي الوقــت 
ــي  ــا ف ــن نفوذه ــران م ــد إي الراهــن لتجري
الشــرق األوســط لضمــان حريــة المالحــة 
أن  غيــر  مــن  التجاريــة  الســفن  ــق  وتَدفُّ

ــا  ــج قلًق يهــا فــي الخلي ــي تؤدِّ ــات الت ــة والتدريب ل وجــود القــوات األمريكي ــها أي أًذى، كمــا شــكَّ يمسَّ
إليــران دعــا وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف إلــى انتقــاد وجــود القــوات األمريكيــة 
فــي الخليــج عــن طريــق حســابه فــي تويتــر، فقــال فــي تغريــدة لــه: »مــاذا تفعــل هــذه القــوات علــى 
بعــد ٧ آالف ميــل عــن أراضيهــا؟«، مضيًفــا: »واشــنطن فقــدت مصداقيتهــا فــي المنطقــة، وحلفاؤهــا 

فــي المنطقــة ال يثقــون بهــا«)١(.
ر ترامــب مــن أن الواليــات المتحــدة  اشــتّد الصــراع فــي تويتــر بيــن ترامــب وروحانــي بعدمــا حــذَّ
ــد أن بــالده لــن تتهــاون مــع أي تَهــوُّر  لــم تُعــد كمــا كانــت تتســامح مــع تهديــدات النظــام اإليرانــي، وأكَّ
ــق  ــل إغــالق مضي ــق التجــارة، مث ــى تََدفُّ ــة أو عل ــى المنطق ل خطــًرا عل ــد يشــكِّ ــّي ق عســكري إيران
د روحانــي بــأن الحــرب مــع إيــران ســتكون »أم  هرمــز. بعــد بضــع ســاعات مــن تصريــح ترامــب هــدَّ
الحــروب«. وأضــاف أنــه ال توجــد قــوة قــادرة علــى تحجيــم نفــوذ إيــران فــي المنطقــة، ســواء الواليــات 

ًدا بــأن لــدى طهــران أوراق أقــوى وأخطــر مــن إغــالق مضيــق هرمــز. المتحــدة وغيرهــا، مهــدِّ
بنــاًء علــى مــا نقلتــه صحيفــة »ســي إن إن«، يــرى كثيــر مــن المســؤولين األمريكييــن أن التدريــب 
ل خطــًرا لســببين: أواًل أنــه يأتــي فــي وقــت  العســكري اإليرانــي علــى الممــرات البحريــة قــد يشــكِّ

)))  األمین، أیمن. »مناورات إیرانیة في »هرمز«. هذه رسائل طهران لواشنطن«، صحیفة مصر العربیة. أغسطس 6، 8)20.
تاریخ االطالع سبتمبر 8، 8)20.

16



تُعتبــر فيــه الَعالقــة بيــن أمريــكا وإيــران 
فــي أســوأ حاالتهــا. ثانًيــا أن التدريبــات 
العســكرية ســتكون أكبــر مــن التدريبــات 
أن  إن«  إن  »ســي  وأضافــت  الســابقة. 
البحــري  األســطول  أن  تتوقــع  واشــنطن 
التدريبــات  فــي  يشــارك  ســوف  الــذي 
ســفينة   ١٠٠ علــى  يحتــوي  العســكرية 
بحريــة أكثرهــا قــوارب صغيــرة، باإلضافــة 
الجويــة  مــن  المشــاركة  القــوات  إلــى 

والبحريــة.
تنفيــذ  أســلوب  إيــران  اســترجعت 
الســريعة  بالــزوارق  البحريــة  الدوريــات 
ــة،  ــة األمريكي بالقــرب مــن القطــع البحري
وهــو أســلوب كانــت أقلعــت عنــه منــذ بداية 
تولِّــي ترامــب الحكــم وتهديــده بالتعامــل 
االســتفزازات.  هــذه  مثــل  مــع  القــوي 
تــدور تســاؤالت كثيــرة حــول نيــة إيــران 
إغــالق مضيــق هرمــز عســكرّيًا، إلدراكهــا 
ــف  ــات المتحــدة والتحال ــوة الوالي ــدى ق م
ومكانتهمــا العســكرية فــي المنطقــة، كمــا 
أميــرال  ســتافريديس،  جيمــس  صــرح 
بحــري متقاعــد بالبحريــة األمريكيــة، لـ»ســي إن إن« بأنــه »إذا اختــارت إيــران إغــالق مضيــق هرمــز 
عســكرّيًا فــإن الواليــات المتحــدة وحلفاءهــا فــي الخليــج العربــي ســيكونون قادريــن علــى فتحــه فــي 

غضــون أيــام«)١(.
وقــال الســفير الســابق للواليــات المتحــدة لــدى تركيــا، الخبيــر فــي معهــد واشــنطن لصحيفــة 
د التهديــد  »بيزنــس إنســايدر«: »تخــادع طهــران بشــأن الحديــث عــن إغــالق مضيــق هرمــز، ألن مجــرَّ
ــف مســتهلكي  ــك لتخوي ــون ذل ــم يفعل ــط«، مســتطرًدا: »إنه ــاع أســعار النِّْف ــى ارتف ــك ســيؤدِّي إل بذل

النِّْفــط اإليرانــي«)٢(.

احتجاجات شعبية في عدة مدن إيرانية «
بعــد التراجــع القياســي لســعر صــرف العملــة اإليرانيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي، اندلعــت 
احتجاجــات شــعبية كبيــرة فــي شــوارع إيــران يــوم الســبت ٤ أغســطس ٢٠١٨ فــي مدينــة كــرج 
ــا  ــى فــرض األحــكام العســكرية ضمنًي ــة إل ــا دعــا مســؤولي المدين ــران(، ممَّ )إحــدى ضواحــي طه

(((  Brown, Daniel. »Iran Just Heated up Tensions with Trump in a Major Show of Force to Practice Closing the Strait of Hormuz.« 
Business Insider. August 20(8 ,0(. Accessed September 20(8 ,8. http://cutt.us/TIZ7A.
(2(  Ibid.
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بالتزامــن مــع مقتــل أحــد المتظاهريــن. وبنــاء علــى 
التواصــل  وســائل  عبــر  المتداَولــة  الفيديوهــات 
االجتماعــي والمرســلة إلــى موقــع »صــوت أمريــكا«، 
فيبــدو أن المحتّجيــن أقامــوا مظاهــرات فــي مــدن 
كــرج وطهــران وقــم وشــيراز واشــتهارد مســاء الســبت. 
ــر المحتّجــون عــن حجــم  ومــن خــالل المظاهــرات عبَّ
ُدوهــا علــى  اســتيائهم مــن النظــام الحالــي بعبــارات ردَّ
جســر حافــظ فــي طهــران تقــول: »يمــوت اإليرانــي وال 

يقبــل الــذل«، و»المــوت للديكتاتــور«)١(.
اهتماًمــا  لِقيَــت  التــي  الفيديوهــات  أبــرز  ومــن 
واســًعا، كان فيديــو منطقــة جوهردشــت فــي كــرج، 
حيــث كان االحتجــاج األكبــر مــن نوعــه فــي المنطقــة، 
الــذي اســتمر عــدة ليــاٍل متتاليــة مــن االحتجاجــات 
ة معاديــة  التــي وصلــت إلــى اشــتباكات وهتافــات حــادَّ
آبــاد،  يافــت  منطقــة  فيديــو  لفــت  كمــا  للحكومــة، 
الــذي يوضــح الصــورة الحقيقيــة لمعانــاة الشــعب فــي 
الوقــت الراهــن، انتبــاه المجتمــع الدولــي عندمــا حــاول 
المحتّجــون التجمهــر فــي ميــدان ونــك، ولكنهــم منعهــم 

الضبــاط المباشــرون فــي المنطقــة.

 مقتل واعتقال محتّجين في االحتجاجات اإليرانية  «
ي األوضاع االقتصادية مع استمرار َتَردِّ

ــة  ــزال السياســة اإليراني ــة عــن مظاهــرات ٢٠١٧، إذ ال ت ــف هــذه المظاهــرات اإليراني ال تختل
تســتخدم المواجهــة العســكرية دون اســتماع إلــى متطلبــات الشــعب، ممــا نتــج عنــه ســقوط ضحايــا 
وقتلــى ووقــوع اعتقــاالت بتهمــة إثــارة الشــغب. أقــرب مثــال شــاهدناه لهــذا القمــع كان يــوم الســبت 
٤ أغســطس ٢٠١٨، إذ ُقتــل أحــد المحتّجيــن فــي منطقــة كــرج باألعيــرة الناريــة، وأصيــب آخــرون. 
ــق الــذي أودى  ــة الُمطِل ــى ُهوي ــل إل ــة مــن القبــض أو التوصُّ ــم تتمكــن الشــرطة اإليراني حتــى اآلن ل
ت إلــى مقتلــه  بحيــاة شــخص يبلــغ مــن العمــر ٢6 عاًمــا، بعــدة طلقــات ناريــة أصابتــه مــن الخلــف فــأدَّ
ــة  ــت ُهوي ــا زال ــه م ــرج حاجــي رضــا شــاكرمي، أن ــة ك ــاّم فــي مدين ــوًرا. وقــد أوضــح المدعــي الع ف

المطلــق مجهولــة)٢(.

)))  »ادامه تظاهرات ایران در شنبه شب، تایید یک کشته، اعالم »ضمنی« حکومت نظامی در کرج.«.
.http://cutt.us/S7knB ،20(8 ،(0 صوت أمریكا »اإلصدار الفارسي« أغسطس 06، 8)20. تاریخ االطالع سبتمبر

(2(  Ibid.
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اعتقال المتظاهرين «
»شــرق«  صحيفــة  ضمنهــا  مــن  عديــدة  إيرانيــة  صحــف  َحــت  فصرَّ االعتقــاالت،  عــن  أمــا 
ــَذت اعتقــاالت كثيــرة، ومــن المعتقليــن الذيــن صــدر حكــم  اإلصالحيــة، بــأن الحكومــة اإليرانيــة نفَّ
ــت إليهــا  َه ــا، فــي جامعــة طهــران، وقــد ُوجِّ ــة الفنــون باريســا رفاعــي، ٢١ عاًم فــي قضيتهــم، طالب
ــة التحــرُّك ضــّد األمــن القومــي والدعايــة ضــّد النظــام وإحــداث  ــع بِنيَّ تهمــة »المشــاركة فــي تَجمُّ
اضطــراب فــي النظــام العــاّم«، وُحكــم عليهــا بـــ٧ ســنوات ســجن. وبنــاء علــى مــا ذكــر محاميهــا ســعيد 
لتــه  خليلــي، عبــر حســابه فــي تويتــر، فــإن الحكــم »ظالــم ومبالـَـغ فيــه«، وأردف بــأن مــا نُســب إلــى موكِّ
مــن اتهامــات بخصــوص صلتهــا باحتجاجــات تمــّس األمــن غيــر صحيــح، وأوضــح أن المظاهــرات 
ــد دخــول مســاكن  ــي مســألة مواعي ــة ف ــة الطالبي ــق بالنقاب ــت تتعل ــه كان ــا موكلت ــي شــاركت فيه الت

ــا يجعلهــا »تنــدرج فــي إطــار القانــون والحقــوق التــي نــّص عليهــا الدســتور«)١(. الطــالب، ممَّ
ــَعت المظاهــرات فــي عــدة مــدن إيرانيــة، فابتــدأت مــن مدينــة شــابور  فــي ســياق متصــل، تََوسَّ
بأصفهــان، وفــي غضــون أســبوع وصلــت إلــى شــوارع طهــران، ومــن خــالل طهــران اســتطاعت 
ــات  ــرة وهتاف ــي شــهدت احتجاجــات كبي ــران، الت ــة إلي ــة الديني ــم، العاصم ــة ق ــى مدين أن تصــل إل
دوهــا باســتمرار فــي االحتجاجــات: »اســتحِي  ــي ردَّ ــرز الهتافــات الت ــت أب ة ضــّد النظــام، وكان حــادَّ

)))  بدر هاینز، آر تي »العربیة«، »السجن 7 أعوام لطالبة إیرانیة شاركت في تظاهرة«، 27 أغسطس, 8)20، تاریخ االطالع 2) سبتمبر 8)20، 
.http://cutt.us/AERdH
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ــور«، و»المــوت للغــالء«،  ــي«، و»المــوت للديكتات ــا اإليران ث أيه ــدَّ ــرك الحكــم«، و»تَح ــي وات ــا خامنئ ي
ــرة أخــرى. ة كثي وهتافــات حــادَّ

نتيجــة لتزايــد االحتجاجــات فــي عــدة مــدن إيرانيــة، باألخــّص فــي جوهــر دشــت فــي كــرج، لجــأ 
مســؤولون عســكريون إلــى اســتخدام القــوة العســكرية تجــاه كثيــر مــن المحتّجيــن، واعتبرهــا البعــض 
إعالًنــا مــن الحكومــة لحكــم عســكري، وهــو مــا يُعتبــر مخالًفــا لألنظمــة القانونيــة فــي إيــران َوْفًقــا 
ــي، إال إذا بموافقــة مســبقة مــن البرلمــان فــي حــاالت اســتثنائية  ة ٧٩ مــن الدســتور اإليران للمــادَّ

كالحــرب أو حــاالت الطــوارئ.

ة بيــن المحتّجيــن  فــي ظــّل تصاعــد االحتجاجــات فــي الشــارع اإليرانــي واالشــتباكات الحــادَّ
د وزيــر الخارجيــة األمريكيــة مايــك بومبيــو تغريــدة  وضبــاط الشــرطة، باألخــّص قــوات الباســيج، غــرَّ
باللغــة الفارســية، ذكــر فيهــا أن الحكومــة األمريكيــة تدعــم الشــعب اإليرانــي الــذي هّمَشــته حكومتــه، 

وتأمــل أن ينعــم اإليرانيــون بطعــم الحريــة.
وأعــرب الشــعب عــن غضبــه بهتافــات »المدفــع والدبابــة ألعــاب ناريــة، يجــب طــرد الماللــي« 
ت عــدة أيــام، كمــا شــهدت  فــي عــدة مناطــق فــي مدينــة كــرج التــي شــهدت احتجاجــات اســتمرَّ
مدينــة شــيراز التــي تقــع جنوبــّي إيــران حشــوًدا كبيــرة مــن المتجمهريــن، لكنهــا لــم تســتمّر طويــاًل 
ــا ضــّد رجــال  دونه ــوا يردِّ ــي كان ــات الت ــه مــن هجــوم الشــرطة بســبب الهتاف ضــوا ل ــا تَعرَّ بســبب م
ــر  ــي كثي ــر ف ــة بشــكل كبي ــة خــالل األشــهر الســتة الماضي ــَعت االحتجاجــات اإليراني ــن١. تَوسَّ الدي
ــون عــن مــدى اســتيائهم مــن النظــام الحالــي ومســؤولي البــالد  مــن المــدن اإليرانيــة ليعــرب المحتجُّ
ــف الــذي يمــرون بــه نتيجــة األزمــات  والسياســيين والنشــطاء اإلصالحييــن، نظــًرا إلــى التقشُّ
ــا رضــا شــاه  ــل »ي ــوا بشــعارات مــن قبي ــم، وهتف ــة المفروضــة عليه ــات الدولي ــة والعقوب االقتصادي

فلتســعد روحــك«، أو »ال اإلصالحــي وال األصولــي، لقــد انتهــى األمــر«)٢(.

http://cutt.us/c48IY ،20(8 وا نیوز، عتراض در شهرهای بزرگ ایران با شعار علیه حکومت، تاریخ االطالع 6) سبتمبر  (((
)2)  غایرلي، فرید، »ما حال التومان اإلیراني الیوم في ظّل التلویح بعقوبات أمریكیة؟،« آر تي، مایو 22, 8)20. تاریخ االطالع سبتمبر 0)، 8)20  

http://cutt.us/(0hJ6.
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المحور األول: دالالت مساءلة روحاني في البرلمان حول األوضاع االقتصادية
قــاد تــردِّي األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية تزامًنــا مــع إعــادة فــرض العقوبــات األمريكيــة 
علــى االقتصــاد اإليرانــي إلــى ظهــور حالــة مــن الســخط الشــعبي علــى حكومــة الرئيــس حســن 
ــد رفــض الشــارع األوضــاع  روحانــي، انتقلــت مــن المســتوى الشــعبي إلــى المســتوى الرقابــي، وتَجسَّ
ــرة التــي قادهــا عمــال  ــة فــي الشــهور األخي ــرة االحتجاجــات الشــبابية والفئوي ــة فــي كث االقتصادي

ــات مختلفــة مــن المجتمــع. ــازار وفئ ــون)١( وتجــار الب ومهنيُّ
ــَردِّي  ــه النقــد إلــى روحانــي نفســه، وُطلــب ســماع شــهادته فــي البرلمــان اإليرانــي حــول تَ وُوجِّ
األوضــاع االقتصاديــة، وهــو مــا حــدث بالفعــل فــي الثامــن والعشــرين مــن أغســطس الماضــي، 
َهــت إليــه خمســة أســئلة تشــمل األزمــات االقتصاديــة الراهنــة، لكــن فــي النهايــة لــم يقتنــع  وُوجِّ
البرلمــان اإليرانــي بإجابــات الرئيــس، وفــي مــا يلــي توضيــح لهــذه األســئلة وتحليــل لــردود روحانــي 

عليهــا ودالالت كلماتــه.

أوًل: األسئلة التي طرحها البرلمان على روحاني

دة وواضحــة)٢(، انحصــرت  ــه البرلمــان اإليرانــي إلــى لرئيــس روحانــي خمســة أســئلة محــدَّ وجَّ
فــي الجانــب االقتصــادي، وهــي تُظِهــر جــزًءا كبيــًرا مــن طبيعــة األزمــات االقتصاديــة الراهنــة، 

ــي: ــت األســئلة كالتال وكان
١- لمــاذا لــم تنجــح الحكومــة فــي الســيطرة علــى التهريــب الــذي يَُعــّد أحــد أهــّم عوامــل شــلل اإلنتــاج 

الوطني؟

٢- ما سبب استمرار الحظر المصرفي، رغم مضّي أكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهُّدات االتِّفاق 
النووي؟

٣- لماذا ال تتخذ الحكومة إجراًء مناسًبا لخفض البطالة المفرطة؟
٤- ما سبب الركود االقتصادي الممتّد أعواًما رغم الوعود واإلعالن عن تجاوز الركود؟

٥- مــا ســبب االرتفــاع المتســارع ألســعار العملــة األجنبيــة واالنخفــاض الشــديد لســعر العملــة 
الوطنيــة؟

https://goo.gl/nrPFLk .20(8 May (( ,?DW, How will Iran’s economy hold up if sanctions return  (((
8(0(4689/http://www.irna.ir/fa/News ،2)  وكالة ایرنا، چه شد که عده ای جرات کردند رییس جمهور را تهدید به مرگ کنند(

الملفّ االقتصادي
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ثانًيا: تحليل إجابات روحاني عن األسئلة الخمسة

تمحــورت إجابــات روحانــي حــول اثنيــن مــن الخطــوط العريضــة: الحديــث عــن إنجــازات 
يـَـات الداخليــة والضغوط  حكومتــه منــذ تولِّــي الســلطة وااللتــزام بتوجيهــات المرشــد األعلــى، والتحدِّ

ــى االقتصــاد. ــة عل الخارجي
ه علــى ســؤالَي عــدم نجــاح الحكومــة فــي الســيطرة علــى تهريــب الســلع والعملــة،  أوًل: جــاء ردِّ
ث عــن  ــا فشــل الحكومــة فــي القضــاء علــى التهريــب، وتَحــدَّ واســتمرار العقوبــات المصرفيــة، نافًي
ــى 6.١٢  ــي عــام ٢٠١٣ إل ــار دوالر ف ــق االســتيراد مــن ٢٥ ملي ــب عــن طري ــاض حجــم التهري انخف
ث عــن دور االتِّفــاق النــووي فــي  مليــار دوالر فــي عــام ٢٠١6)١(، أمــا عــن الحظــر المصرفــي فتَحــدَّ
ــار دوالر مــن الخــارج فــي شــكل  ــب ٢٢ ملي ــم الخارجــي وجل ــران مــع العال ــة إلي ــح َعالقــات بنكي فت
 FATF اســتثمارات أجنبيــة، وأن بقــاء إيــران فــي القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي الدوليــة
أعــاق ســهولة التعامــل المصرفــي بيــن إيــران والعالــم الخارجــي، وأن الحكومــة بذلــت جهــوًدا كبيــرة 
إلخــراج إيــران مــن القائمــة الســوداء، لكنهــا تحتــاج إلــى مســاعدة الســلطات التشــريعية والقضائيــة، 
فــي محاولــة منــه إللقــاء اللــوم علــى هاتيــن الســلطتين. وكان رّده حــول الحظــر المصرفــي هــو 

الوحيــد الــذي صــوَّت البرلمــان باالقتنــاع بــه.
وتَجنَّــب روحانــي الحديــث عــن إخــراج اإليرانييــن مليــارات الــدوالرات إلــى الخــارج عقــب 
االتِّفــاق النــووي، منهــا مــا كان فــي شــكل شــراء عقــارات فــي دول جــوار كتركيــا، بمــا يعكســه مــن 
َخــرات المواطنيــن بالداخــل،  فشــل السياســة النقديــة فــي الحفــاظ علــى قيمــة العملــة المحليــة ومدَّ
كمــا أغفــل روحانــي فــي حديثــه أن مــا تُُوّقــع مــن اســتثمارات أجنبيــة إليــران لــم يدخــل منــه بالفعــل 
ــب رؤوس األمــوال لعقوبــات جديــدة علــى إيــران، وهــو مــا  إال بضعــة دوالرات بســبب حــذر وترقُّ

حــدث بالفعــل.
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سـببين إلـى  رجعهـا  البطالـة،  الت  معـدَّ الحكومـة  خفـض  عـدم  أسـباب  وعـن   ثانًيـا: 
األول صعوبـة توظيـف االسـتثمار األجنبـي الـذي رجعـه إلـى نقـص االسـتقرار السياسـي واألمـن 
َرتها  ـة إلى سـوق العمل علـى الفرص التـي وفَّ الداخلـي)١(. والثانـي زيادة عـرض القـوى العاملة المنضمَّ
الحكومـة سـنوّيًا، وبلغـت األخيـرة نحـو ٧٠٠ ألـف فرصة خـالل الفتـرة مـن ٢٠١٥ إلـى ٢٠١٧ علـى حّد 
قولـه، بينما كان يدخل لسـوق العمل ما يقـرب من ٩٣6 ألف شـخص سـنوّيًا خالل نفس الفترة. وأشـار 
بطريقة مباشـرة إلى دور الحكومات السـابقة في زيادة البطالة وقال: »وصلت نسـبة البطالـة اآلن إلى 
ا، ولو كانت الحكومة الحادية عشـرة والثانية عشـرة )فترة رئاسة روحاني(  ١٢.١%، وهو رقم كبير جّدً

تعمل مثل الحكومتين السابقتين لوصلت البطالة إلى ٢٢% وأكثر«)٢(.

ويبــدو أنــه أغفــل أن رئيــس لجنــة العمــل البرلمانيــة محمــد رضــا بادامتشــي كشــف عــن وصــول 
نســبة البطالــة ببعــض الفئــات العمريــة )مــا بيــن ١٥ و٢٩ عاًمــا( إلــى ٢٨%)٣(.

ــود  ــة، فنفــي وجــود رك ــة الوطني ــود االقتصــادي واالنخفــاض الحــاّد للعمل ــا عــن الرك ــا: أم ثالًث
ــت  الت ســلبية إال وق ــدَّ ل أي مع ــم يســجِّ ــّو ل ــة االقتصــادي وأن النم ــع عــن أداء الحكوم ــا وداف حالّيً
ــا يعنــي  الت نمــو إيجابيــة، ِممَّ تََســلُّم حكومتــه عــام ٢٠١٣، فــي حيــن شــهد عامــا ٢٠١6 و٢٠١٧ معــدَّ
أنــه نفــى وجــود ركــود مســتمّر إلــى اآلن. وإن كان هــذا صحيــح وفــق المعنــى العلمــي للركــود فإنــه ال 

يعنــي بالضــرورة ظهــور آثــار للنمــو االقتصــادي علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن.
كذلــك عــزا انخفــاض ســعر العملــة المحليــة إلــى عوامــل نفســية وإلــى المضاربــات الماليــة 
ــذ منتصــف  ــة من ــط اإليراني ــة وتخفيــض صــادرات النِّْف ــة مــن اإلدارة األمريكي والضغــوط الخارجي
ــز علــى  ــة أن البرلمــان لــم يركِّ ــم بخاصَّ الت التضخُّ ٢٠١٨. وتَجنَّــب بالطبــع الحديــث عــن ارتفــاع معــدَّ

هــذه النقطــة.
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ثالًثا: دللت ومالحظات على إجابات روحاني

يمكــن اســتنتاج خمــس دالالت رئيســية مــن ردود الرئيــس روحانــي فــي البرلمــان اإليرانــي، هــي 
علــى النحــو التالــي:

ي بالمرشد اإليراني ١- محاولة التقوِّ
كــرر روحانــي تعبيــر »توصيــات المرشــد« ثــالث مــرات علــى األقــّل بشــكل مباشــر خــالل خطابــه 
المتلَفــز، باإلضافــة إلــى اإلشــارة إليهــا بشــكل غيــر مباشــر فــي عبــارات مثــل »توجيهــات أو توصيــات 
القيــادة«، وبتكــراره التــزام توجيهــات المرشــد، كأنــه يقــول للنــواب والشــعب »ال تُكِثــروا انتقــاد 
الحكومــة، فــإن انتقادكــم أداء الحكومــة ال يخلــو مــن انتقــاد المرشــد، ألن توجــه الحكومــة لــم يِســْر 

إال بعلــم المرشــد ومباركتــه«.
َيات داخلية وظروف خارجية ٢- غياب الرؤية الواقعية وإلقاء اللوم على تحدِّ

ــون، أو  ــي يعيشــها اإليراني ــة الت ــاده عــن واقــع األزمــات االقتصادي ــي ابتع أظهــر خطــاب روحان
ــه حــول  ــة رؤيت ــل وعــدم واقعي ــه، ليــس هــذا وحســب ب ــا لتحســين صــورة حكومت ــه عنه ربمــا تغافل
المــدى الزمنــي المناســب للخــروج مــن األزمــات المســتمرة قبــل االتِّفــاق النــووي بســنوات، ولــم 
ــف إًذا  ــن، فكي ــن عامي ــر م ــه خــالل أكث ــل أعضائ ــووي بكام ــاق الن ــل االتِّف ــد تفعي ــى بع تنكشــف حت
ســتحّل الحكومــة األزمــات خــالل بضعــة أشــُهر كمــا يقــول الرئيــس روحانــي الــذي يقــول فــي هــذه 
ــران  ــأن مشــكالت إي ــع الشــعب ب ــا الحديــث مــع الشــعب بلغــة صحيحــة بحيــث يقتن الصــدد: »علين
ســتَُحّل فــي غضــون بضعــة أشــهر، يجــب أن نشــرح للنــاس أننــا ســنجتاز هــذه المشــكالت مــن خــالل 

ــوات المســلَّحة«؟)١( ــة والق ــن الســلطات الثالث ــادة والتنســيق بي ــات القي توجيه
وخــالل خطابــه فــي البرلمــان أشــار روحانــي إلــى دور الحكومــات الســابقة فــي تفاقــم األزمــات، 
كمشــكلة البطالــة، وعــدم تعــاون باقــي الســلطات والتيــارات السياســية معــه. بجانــب األثــر الســلبي 
للعقوبــات األمريكيــة علــى مــوارد البــالد الماليــة. وال شــّك أن معــه الحــّق فــي تأثيــر العقوبــات 
األمريكيــة، وإن كانــت األخيــرة لــم تبــدأ إال منــذ أســابيع قليلــة، ولــم يظهــر كامــل آثارهــا الســلبية 

بعــد.
ا؟ ٣- هل يدرك البرلمان طبيعة المشكالت القتصادية.. أم يرغب فقط في إحراج روحاني سياسّيً
ظهــر هــذا فــي ســؤال البرلمــان عــن ســبب اســتمرار الركــود االقتصــادي إلــى اآلن، وقــد أوضــح 
ه أن اصطــالح الركــود االقتصــادي يعنــي النمــّو الســلبي للناتــج المحلــي اإلجمالــي  روحانــي فــي ردِّ
ــا إلــى اآلن منــذ بدايــة عــام ٢٠١6  لفصليــن أو ثالثــة متتاليــة علــى األقــّل، وهــو مــا لــم يحــدث فعلّيً
ــق أوضــاع اقتصاديــة مزدهــرة  العلمــي للركــود، وإن كان غيــاب الركــود ال يعنــي تَحقُّ بالمعنــى 

ــة علــى مســتوى األفــراد. وملموســة، بخاصَّ
الت النمــّو، وهــو مــا ال يصــّح أن ينجــرف  لكــْن كثيــًرا مــا يخلــط اإلعــالم بيــن الركــود وهبــوط معــدَّ
صــه. لــذا يبــدو  ــل الشــعب، ومــن المفتــرض أنــه يضــّم نَُخًبــا علميــة كلٌّ فــي تَخصُّ وراءه برلمــان يمثِّ
مــن هــذا التســاؤل أنــه إمــا أن البرلمــان يفتقــر إلــى هــذه النخــب، وإمــا أن لــدى أعضائــه رغبــة فــي 
إحــراج الرئيــس وفريقــه، وتوصيــل رســالة مفادهــا أن الشــعب ال يشــعر بســوى الركــود االقتصــادي 

)))  وكالة إیرنا، مرجع سابق.

24



ــرات االقتصاديــة الرســمية غيــر ذلــك. فــي حياتهــم اليوميــة، وإن قالــت المؤشِّ
٤- تراجع ثقة الشعب بالرئيس

رات روحانــي حــول األداء االقتصــادي  يبــدو أن البرلمــان لــم يُكــن وحــده الــذي لــم يقتنــع بمبــرِّ
ــى الشــريحة العظمــى مــن الشــعب، إذ كشــف اســتطالع رأي أجــراه  ــّد األمــر إل ــل امت ــه، ب لحكومت
موقــع »انتخــاب« اإليرانــي أن مــا يقــرب مــن ٨٨% مــن زواره لــم يقتنعــوا بإجابــات رئيــس الجمهوريــة 
حســن روحانــي، واشــترك مــا يزيــد علــى ٤٠ ألًفــا فــي هــذا االســتطالع، فــي حيــن اقتنــع ١٢% فقــد 

بتوضيحــات روحانــي)١(.
وكتــب الناشــط السياســي واإلصالحــي اإليرانــي صــادق زيبــا كالم، ســاخًرا مــن ردود روحانــي، 
علــى صفحتــه الشــخصية بموقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر«، بشــأن جلســة رئيــس الجمهوريــة فــي 
ــاه، إال أن الرئيــس قــد نجــح فــي كل  ــت مــن أزمــة فــي المي ــح أن البــالد قــد عان البرلمــان: »صحي
مصيبــة فــي إحضــار دلــو مــاء نظيــف بــارد معــه إلــى البرلمــان وســكبه بشــجاعة ال مثيــل لهــا علــى 

رأس كل اآلمال والتوقعات لشهور طويلة«)٢(.
ــا ســبق أن روحانــي فــي موقــف صعــب نظــًرا إلــى تـَـردِّي األوضــاع االقتصادية  وأخيــًرا، يتضــح ممَّ
بعامــة، وافتقــرت إجابتــه إلــى إيجــاد أســباب مقنعــة حــول األزمــات القائمــة، وتمحــورت حــول تأثيــر 
ــه كانــت  الضغــوط الخارجيــة مــن اإلدارة األمريكيــة واالنســحاب مــن االتِّفــاق النــووي، وأن حكومت
أفضــل مــن الحكومــات الســابقة، والتزمــت فــي كل مــا فعلتــه »توجيهــات المرشــد«، وأشــار إلــى تَغيُّــر 
ــات سياســية داخليــة عرقلــت التعــاون مــع  يَ ثقــة ورؤيــة الشــعب لمســتقبل إيــران، وإلــى وجــود تحدِّ
الحكومــة لعــالج المشــكالت االقتصاديــة. وانتهــى خطابــه بوعــد غيــر واقعــي بحــل األزمــات الراهنــة 
َهــت إليــه مــن  خــالل بضعــة أشــهر، لــذا لــم يُكــن مــن المســتغرب رفــض إجاباتــه عــن أربعــة أســئلة ُوجِّ

ضمــن خمســة حــول األزمــات االقتصاديــة الراهنــة وســبقهم محافــظ البنــك المركــزي.

رات قطاعية مختلفة خالل الشهر تطوُّ المحور الثاني:
ــات  ــا مــع العقوب ــة التــي يعيشــها الداخــل اإليرانــي تزاُمًن ــرات الداخلي ــد التوتُّ ــة تزاي ــى خلفي عل
ــي  ــر العمــل عل ــدأت بوزي ــن، إذ ب ــد مــن اإلطاحــة ببعــض المســؤولين التنفيذيي ــة، كان ال ب األمريكي

ــر االقتصــاد مســعود كرباســيان. ــم وزي ربيعــي، ث
ومــن المحتمــل أن ال يتوقــف األمــر علــى هذيــن المســؤولَين، بــل قــد تمتــد إلــى مســؤولين 
ــز التنفيــذ فــي نوفمبــر  آخريــن فــي النظــام، ال ســيما بعــد دخــول الحزمــة الثانيــة مــن العقوبــات حيِّ
ــة أن اإلحصائيــات تُظِهــر أوضاًعــا اقتصاديــة حرجــة فــي قطاعــات محتفلــة، ســواء  المقبــل، بخاصَّ

ــة. ــر اإليراني ــات غي ــة واإلحصائي ــات الرســمية اإليراني اإلحصائي
فعلــى صعيــد القطــاع النِّْفطــي شــهدت الصــادرات النِّْفطيــة اإليرانيــة فــي أغســطس أعلــى 
الت انخفاضهــا مقارنــة باألشــهر األربعــة األخيــرة، إذ انخفضــت فــي النصــف األول مــن  معــدَّ
أغســطس بمــا يقــارب 6٠٠ ألــف برميــل يومّيًــا، ووصــل إجمالــي الصــادرات إلــى ١.6٨ مليــون برميــل 
فــي اليــوم بنســبة انخفــاض ٢٠% مقارنــة بالفتــرة نفســها فــي شــهر يوليــو، و6٢% مقارنــة بمايــو، إذ 

2wyAZCn/https://bit.ly ،موقع انتخاب، نتیجه نظرسنجی »انتخاب«: ۸۸ درصد مخاطبان از سخنان روحانی در مجلس قانع نشدند  (((
2MzkgK2/https://bit.ly ،20(8 2)  رهیاب، کنایه زیباکالم به اظهارات امروز روحانی در مجلس، 28 أغسطس(
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ــا. كانــت الصــادرات تقــدر بـــ٢.٧ مليــون برميــل يومّيً
ويتوقــع بعــض الخبــراء أن تصــل الصــادرات فــي مطلــع نوفمبــر المقبــل إلــى ٨٠٠ ألــف برميــل 
ــف كبريــات شــركات النِّْفــط العالميــة عــن شــراء النِّْفــط  يومّيًــا، ويرجــع هــذا الهبــوط الحــاّد إلــى تَوقُّ
اإليرانــي، كشــركتَي توتــال الفرنســية ورويــال داتــش الهولندية-البريطانيــة وغيرهمــا. ورفــض عديــد 
ــه،  ــن علي ــي أو التأمي ــط اإليران ــل النِّْف ــف الجنســيات شــحن ونق ــة مــن مختل ــن الشــركات الدولي م
ووصلــت واردات كل مــن الهنــد والصيــن مــن النِّْفــط اإليرانــي إلــى أدنــي مســتوياتها فــي أغســطس، 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي)١(:

ْفط اإليراني   شكل١: واردات الصين والهند من النِّ
باأللف برميل يومّيًا )من مايو إلى أغسطس(

ونقــاًل عــن وكالــة »رويتــرز«، تشــير اإلحصائيــات إلــى هبــوط مشــتريات أوروبــا مــن النِّفــط 
ــان ٥٠%،  ــل الماضــي، وهبــوط مشــتريات الياب ــة بأبري اإليرانــي بنســبة ٣٥% فــي أغســطس مقارن
ــن أن تنخفــض  ــن الممك ــول منتصــف ســبتمبر)٢(. وكان م ــى ١٠٠% بحل ــا إل ــع وصــول هبوطه ويُتوق
الت قياســية أعلــى بكثيــر منهــا اآلن، لــوال اســتثمار بعــض  الت الصــادرات النِّْفطيــة إلــى معــدَّ معــدَّ
الــدول بشــراء النِّْفــط اإليرانــي بأســعار مخفضــة، مثــل إيطاليــا واليونــان، باإلضافــة إلــى تركيــا)٣(.
ــا  ــم، فبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل مــا يقــارب ٢٠ مليوًن الت البطالــة والتضخُّ أمــا عــن معــدَّ
ــنِّيَّة ١٥-٢٥ ســنة، حســب مــا نُقــل عــن رئيــس لجنــة العمــل البرلمانيــة اإليرانيــة،  فــي الشــريحة السِّ
مــن أن نســبة البطالــة بلغــت ٢٨%)٤(. مــن ناحيــة أخــرى أشــار أســتاذ االقتصــاد فــي جامعــة جونــز 
ــم فــي إيــران قــد بلــغ ذروتــه، إذ وصــل  هوبكنــز األمريكيــة البروفيســور ســتيف هانــك، إلــى أن التضخُّ
إلــى ١٩١% فــي أواخــر أغســطس، نافًيــا بذلــك صحــة األرقــام التــي تطرحهــا الجهــات الرســمية فــي 

إيــران، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التالــي:

 b/d As U.S. Sanctions Force Key Buyers To Seek Alternatives«،Forbes،Aug 600,000 Ariel Cohen،«Iran’s Oil Exports Plummet  (((
http://cutt.us/URnwe ،20(8 ,29

https://goo.gl/F(MBLR ,20(8 ,28 Reuters, Iran oil exports set to drop in August ahead of U.S. sanctions: data, AUGUST  (2(
 b/d As U.S. Sanctions Force Key Buyers To Seek Alternatives«،Forbes،Aug 600,000 Ariel Cohen،«Iran’s Oil Exports Plummet (((

http://cutt.us/URnwe ،20(8 ,29
2Pk82ll/https://bit.ly ،((97 4)  صدای مردم.« دستکم ۲۰ میلیون جوان بیکارند«.7 شهریور(

الوجهة أغسطس يوليو يونيو مايو

الصني 615,688 799,452 722,100 751,645

الهند 203,938 706,452 670,433 710,936

Source: forbes.com
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م الرسمي وغير الرسمي في إيران )2018/8-2016/3(: ل التضخُّ شكل٢: معدَّ

ا مــن شــهر إلــى آَخــر أمــام  وفــي مــا يتعلــق بالعملــة األجنبيــة، ال يــزال ارتفــاع أســعارها مســتمّرً
ــة ســعر الــدوالر الــذي فــاق بنهايــة أغســطس ١٠ آالف تومــان للــدوالر  العملــة المحليــة، بخاصَّ
الواحــد -وارتفــع إلــى ١٥ ألــف تومــان فــي الخامــس مــن ســبتمبر- كمــا يوضــح الرســم البيانــي التالــي:

شكل٣: سعَرا صرف الدولر أمام التومان )يناير-سبتمبر 2018(

ء
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ــى أن  ــر الطــرق إل ــان، أشــار مســاعد وزي ــام التوم ــدوالر األمريكــي أم ــاع ســعر ال وبســبب ارتف
ــران عمــالت  ــه مــن اآلن فصاعــًدا أن يدفــع لشــركات الطي ــي ليــس بإمكان البنــك المركــزي اإليران
أجنبيــة بالســعر الحكومــي، وطلــب مــن الشــركات أن توفــر احتياجاتهــا مــن العملــة مــن الســوق 
ــا يهــّدد أداء قطــاع الطيــران وقــد يــؤدِّي إلــى توقــف تــاّم لشــركات الطيــران عــن العمــل.  الحــرة، ممَّ
جديــر بالذكــر أن البنــك المركــزي اإليرانــي وقــف دفــع العملــة األجنبيــة لشــركات الطيــران بســعر 

الصــرف الحكومــي منــذ مــا يقــرب مــن شــهر)١(.
أمــا االســتثمار األجنبــي فعلََّقــت بنــوك فــي كل مــن االتِّحــاد االوروبــي واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ــن أي بنــك  ــم يعل ــه ل ــى الرغــم مــن أن ــا لمنظمــة االســتثمار اإليرانيــة، وعل ــَل مــع إيــران، َوْفًق التموي
ــران،  ــة مــع إي ــوك وقــف أنشــطته المالي ــإن بعــض البن ــران رســمّيًا، ف ــاون مــع إي ــي عــدم التع أوروب

وبهــذه الطريقــة فــإن إمكانيــة اســتغالل إيــران لالســتثمارات األجنبيــة تتضــاءل أكثــر فأكثــر)٢(.

نظرة مستقبلية «
ســيحتاج عــالج األزمــات االقتصاديــة الراهنــة فــي إيــران إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة ال إلــى بضعــة 
أشــهر كمــا وعــد روحانــي الشــعب فــي جلســة طــرح ســؤال البرلمــان اإليرانــي لــه، فهنــاك مشــكالت 
جذريــة لــم تَُحــّل حتــى خــالل عاميــن مــن الزمــن فــي أثنــاء تطبيــق االتِّفــاق النــووي، كالفســاد 
ــل المؤسســات العســكرية فــي النشــاط االقتصــادي، والفكــر الخــاّص بإهــدار  والتهريــب وتدخُّ
ــعات الخارجيــة علــى حســاب اقتصــاد يغــرق باألزمــات، هــذه األزمــات  المــوارد الماليــة علــى التوسُّ
ــا، وإن كان لهــا دور فيهــا. ومــع ثبــات  ليســت وليــدة اللحظــة وال مرتبطــة بالعقوبــات األمريكيــة كلّيً
العوامــل ســابقة الذكــر دون تََغيُّــر جــذري فقــد ال يتعــدى التغييــر أســماء وزراء أو مســؤولين يُقالــون 

ويأتــي غيرهــم.

 )))  رادیو فردا.« یک مقام دولتی از »احتمال تعطیلی« شرکت های هواپیمایی ایران خبر داد«یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ تهران 
https://bit.ly/2nxM5TW

https://bit.ly/2nvdS7H/2)  رادیو فردا.« تعلیق قراردادهای تأمین مالی ژاپن، کره جنوبی واروپا«۲۰/مرداد(
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اآليديولولجي «
ــد أّن 	   إمــام جمعــة همــدان يطالــب بحــّل مشــكالت الشــعب المعيشــية، وإمــام جمعــة كرمانشــاه يؤكِّ

المشــكالت االقتصاديــة التــي تمــر بهــا الدولــة أكبــر ضــرًرا مــن العقوبــات األمريكيــة.
 إمــام جمعــة مدينــة مشــهد أحمــد علــم الهــدى يطالــب الشــعب بالتظاهــر ضــّد الفســاد، وعــدد 	 

ــون دعوتــه وينظمــون تظاهــرة طالبــوا فيهــا القضــاء بالتعامــل بحــزم مــع الفســاد. مــن الطــالب يلبُّ
 الحكــم بالســجن والَجلـْـد والنفــي بحــّق مصطفــى عبــدي، أحــد دراويــش غنابــادي وأحــد مديــري 	 

موقــع »مجذوبــان نــور«.
 متظاهرون يشنُّون هجوًما على الحوزة العلمية بمدينة كرج عاصمة محافظة البرز.	 
 مجموعة من رجال الدين يظاهرون في المدرسة الفيضية بمدينة قم.	 

السياسي «
 الرئيــس اإليرانــي يقبــل اســتقالة محمــد باقــر نوبخــت مــن منصــب المتحــدث باســم الحكومــة 	 

بعــد تعيينــه رئيســا لهيئــة التخطيــط والموازنــة.
ــووي مســؤولية 	  ــاق الن ــن لالتِّف ــي مطهــري يحمــل المعارضي ــي عل ــس البرلمــان اإليران ــب رئي  نائ

األزمــات التــي تمــر بهــا البــالد.
ــة دون تدخــل العســكريين فــي السياســة 	  ــي بالحيلول ــون روحان ــي يطالب اب بالبرلمــان اإليران ــوَّ  نُ

ــة للبــالد. الخارجي
 توتــر فــي البرلمــان اإليرانــي خــالل مناقشــة موضــوع إلغــاء اإلقامــة الجبريــة المفروضــة علــى كل 	 

مــن ميــر حســين موســوي ومهــدي كروبــي وزهــراء رهنــورد.

األمني والعسكري «
ــا يشــكل قلًقــا 	   مركــز أمريكــي: إيــران تمتلــك أكبــر مخــزون للصواريــخ فــي الشــرق األوســط ممَّ

لــدى دول المنطقــة.
ح رئيس قوات البسيج بالبدء في المرحلة األولى من مناورة اقتدار عاشوراء. 	   صرَّ
 عقد اجتماع لرؤساء هيئات أركان القوات المسلَّحة إليران والعراق وروسيا وسوريا.	 
 تقديم أسماء ١٢ شخًصا واتهامهم في قضية استيراد الهواتف النقالة باإلفساد في األرض.	 
 القضاء على خلية مسلَّحة في جنوب شرقّي البالد.	 

تفاعالت األحداث 
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القتصادي  «
 االتِّفــاق علــى خارطــة طريــق مبدئيــة لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن إيــران وتركيــا إلــى ٣٠ 	 

مليــار دوالر.
 ارتفــاع أســعار الرحــالت الخارجيــة مــن إيــران إلــى ٢-٣ أضعــاف نتيجــة وقــف الــدوالر المدعــوم 	 

مــن الحكومــة.
 رفــع أســعار الفائــدة علــى الودائــع بالعمــالت األجنبيــة، والنســبة الكبــرى للــدوالر األمريكــي، 	 

َخــرات اإليرانييــن.  لجــذب مدَّ
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الشـــأن العربـــي
لـم يكتـرث النظـام السياسـي فـي إيـران بالمطالبـات اإلقليميـة والدوليـة لتعديـل 
ـعي الخارجـي ِلَمـا لذلـك مـن انعكاسـات علـى حالـة السـلم واألمـن في  سـلوكه التوسُّ
إقليـم الشـرق األوسـط، بحكـم منطلقاتـه اآليديولوجيـة واالقتصاديـة والسياسـية 
والتاريخيـة، التي يسـعى علـى ضوئهـا للوجـود فـي دول المجـال الحيـوي األول إليران 
كأولويـة أولـى )العـراق، سـوريا، لبنـان، اليمـن، أجـزاء مـن الخليـج العربـي(؛ لقربهـا 
الجغرافـي واسـتحواذها علـى جيوب شـيعية تمثـل مرتكـزات أصيلـة لاسـتراتيجية 
ز إيـران حضورهـا االقتصـادي والعسـكري فـي سـوريا  ـعية، لذلـك تعـزِّ اإليرانيـة التوسُّ
للحفاظ علـى مكتسـباتها وضماًنـا لتنفيذ بقيـة مخططاتها فـي المعادلـة الجديدة، 
ْيـن السـوري والعراقـي فـي ظـّل  فلـم يُكـن لـدى إيـران رفاهيـة الوقـت لخسـارة الملفَّ
تراجـع دور حلفائهـا فـي اليمـن؛ بسـبب التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمن 

لعودة االستقرار في اليمن وحفظ أمن باب المندب كممّر ماحي دولي.
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المحور األول: مستجدات األوضاع ومستقبل الدور اإليراني في سوريا:

أوًل: تعزيز الحضور اإليراني في سوريا

١- زيارات كبار المسؤولين اإليرانيين لسوريا
)األولــى( زيــارة وزيــر الدفــاع: برئاســة وفــد عســكري رفيــع المســتوى زار وزيــر الدفــاع اإليرانــي 
أميــر حاتمــي ســوريا بتاريــخ ٢٠١٨/٨/٢6، والتقــى خــالل زيارتــه كاّلً مــن: الرئيــس الســوري بشــار 
األســد، ووزيــر الدفــاع الســوري الفريــق علــي عبــد اهلل أيــوب، موضًحــا أن الهــدف مــن زيارتــه 
ــة إعــادة  ــر التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن فــي ظــّل األوضــاع الجديــدة ودخــول ســوريا مرحل »تطوي
اإلعمــار«)١(، وقــد رجــع هزيمــة تنظيــم داعــش والفصائــل المناوئــة للرئيــس األســد -علــى حــّد قولــه- 
إلــى وحــدة الشــعب الســوري والحكومــة الســورية وجهــود محــور المقاومــة)٢(، وقــد أســفرت الزيــارة 
فاقيــة التعــاون الدفاعــي والعســكري« بيــن طهــران ودمشــق، التــي كشــف أميــر حاتمــي  عــن توقيــع »اتِّ

حة الســورية والصناعــات  ــا وصفــه بأهــّم بنــود االتِّفاقيــة، ويتمثــل فــي: »إعــادة بنــاء القــوات المســلَّ عمَّ
ــن تلــك القــوات مــن العــودة إلــى عملهــا بشــكل كامــل«)٣(، فــي  العســكرية الدفاعيــة الســورية لتتمكَّ
حيــن أفصــح الملحــق العســكري اإليرانــي فــي دمشــق أبــو القاســم علــي نجــاد عــن بنديــن آخريــن 
لالتِّفاقيــة: »اســتمرار وجــود المستشــارين اإليرانييــن فــي ســوريا«، و»تطهيــر حقــول األلغــام وإزالــة 

يــة فــي المناطــق الســورية المختلفــة«)٤(. األســلحة المتبقِّ
ــًدا  ــي، تحدي ــارة حاتم ــن زي ــل أســبوعين م )الثانيــة( زيــارة مســاعد وزيــر الطــرق والتعميــر: قب
بتاريــخ ٢٠١٨/٨/١٣، زار مســاعد وزيــر الطــرق والتعميــر اإليرانــي أميــر أمينــي ســوريا علــى رأس 

http://cutt.us/wHyNj ،وكالة تسنیم، امیر حاتمی وارد سوریه شد  (((
)2)  وكالة ایسنا، وزیر دفاع در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس: سوریه در مسیر ثبات قرار دارد/ دشمن با آگاهی از توانمندی  

http://cutt.us/DYTvh ،ایران از گزینه نظامی سخن نمی گوید
http://cutt.us/UM7u6 ،إرم نیوز، إیران تكشف عن »أهّم بنود« اتفاقیة التعاون العسكري مع سوریا  (((

)4)  وكالة ایرنا، وابسته نظامی جمهوری اسالمی در دمشق در گفت وگو با ایرنا: حضور مستشاران ایران در سوریه ادامه خواهد یافت، 
http://cutt.us/lwXbk
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ــن،  ــن البلدي ــز التعــاون االقتصــادي بي ــل فــي تعزي ــارة تتمث ــًدا أن أهــداف الزي وفــد اقتصــادي، مؤكِّ
ومتابعــة تنفيــذ بنــود مذكــرة التفاهــم الموقعــة بيــن ســوريا وإيــران لتطويــر التعــاون االقتصــادي قبــل 
ــرة  ــت المذكِّ ٣ أشــهر خــالل زيــارة وزيــر الطــرق والتعميــر اإليرانــي عبــاس آخونــدي لدمشــق، إذ نصَّ
ــرة،  ــة صغي ــا المعلومــات وتأســيس مؤسســات اقتصادي ــاون الصناعــي وتكنولوجي ــز التع ــى تعزي عل
ــدة لخطــوط  ــاه، وإنشــاء محطــات محــوِّالت جدي ــر شــبكة المي وإعــداد دراســة جــدوى حــول تطوي
نقــل الكهربــاء وعمليــة إعــادة اإلعمــار، فضــاًل عــن التمهيــد النعقــاد »اجتماعــات اللجنــة االقتصاديــة 
العليــا الســورية-اإليرانية المشــتركة« -لــم يحــدد لهــا موعــد بعــد- لالتِّفــاق النهائــي علــى توقيــع 

مجموعــة مــن االتِّفاقيــات والعقــود المشــتركة)١(.
وكشــف مصــدر فــي وزارة الطــرق والتعميــر اإليرانيــة أن مــن بيــن االتِّفاقيــات والعقــود المنتَظــر 
توقيعهــا فــي أثنــاء انعقــاد اللجنــة المشــتركة اتِّفاقيــة تخــّص إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة فــي 
ســوريا، والوثيقــة االســتراتيجية طويلــة األمــد بيــن إيــران وســوريا فــي المجــاالت االقتصاديــة 
والثقافيــة، فضــاًل عــن اتِّفاقيــات تعــاون مصرفــي وجمركــي، واتِّفاقيــات تعاون في مجــاالت الصناعة 
واالتصــاالت، واتِّفاقيــات تعــاون فــي مجــال شــبكات الكهربــاء، واتِّفاقيــة تخــّص إنشــاء مشــروعات 

اقتصاديــة صغيــرة، واتِّفاقيــة تخــّص إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة فــي ســوريا)٢(.
ــن  ــط بي ــة ترب ــّد ســكة حديدي ــات مشــروع م ــا المباحث ــت إليه َق ــي تَطرَّ ــرز المســائل الت ومــن أب
إيــران وســورية بمشــاركة عراقيــة يمتــّد مــن مدينــة شــلمجه جنوبــي إيــران إلــى مينــاء البصــرة 

العراقــي، ثــم إلــى األراضــي الســورية)٣(.
طابــع  ذات  األولــى  الزيارتيــن،  دللت  مــا  هــو:  األذهــان  فــي  يــدور  الــذي  المهــم  التســاؤل 
العســكري، والثانيــة ذات الطابــع القتصــادي، فــي هــذا التوقيــت الحــرج الــذي تمــر بــه إيــران مــن 
ــة بعــد االنســحاب األمريكــي مــن االتِّفــاق النــووي وعــودة  تــردي لألوضــاع االقتصاديــة، بخاصَّ
ــعية، فضــاًل  العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران والضغــوط اإلقليميــة والدوليــة لوقــف أنشــطتها التوسُّ
ــك اإلســرائيليين بمطلبهــم: خــروج الميليشــيات اإليرانيــة كافــة مــن األراضــي الســورية؟ عــن تمسُّ
ــعية،  الزيارتــان تعنيــان أن إيــران تضــرب بالمطالبــات اإلقليميــة والدوليــة بوقــف أنشــطتها التوسُّ
ــد موقــع »ديبــكا« اإلســرائيلي أن زيــارة  ال ســيما المطلــب اإلســرائيلي، ُعــرض الحائــط، إذ أكَّ
حاتمــي هــي رّد إيرانــي علــى زيــارة مستشــار األمــن القومــي األمريكــي جــون بولتــون إلســرائيل يــوم 
٢٠١٨/٨/١٩، لبحــث مســألة إخــراج الميليشــيات اإليرانيــة مــن ســوريا وتنســيق العمليــات العســكرية 

األمريكية-اإلســرائيلية ضــّد الوجــود اإليرانــي فــي ســوريا)٤(.
ومــن خــالل الزيارتيــن تحــاول إيــران بــّث رســالة إلــى األطــراف اإلقليميــة والدوليــة كافــة بــأن 
»إيــران جــاءت ســوريا لتبقــى ل لتذهــب«، بتعزيــز حضورهــا فــي ســوريا مــا بعــد داعــش، حفاًظــا علــى 
ــة مشــروعاتها، لوقــوع ســوريا ضمــن حلقــات مــا يســمى »الهــالل  ــذ بقي ــا لتنفي مكتســباتها وضماًن
الشــيعي«، والممــر األرضــي الــذي يربــط طهــران بالمتوســط، كما تعكــس الزيارتــان إدراك اإليرانيين 
ــا يتطلــب مــن الجانــب اإليرانــي تعزيــز  أن ســوريا علــى مقربــة مــن دخــول مرحلــة إعــادة البنــاء، ِممَّ

http://cutt.us/p59Ib ،وكالة إیرنا، هیات اقتصادی ایران وارد دمشق شد  (((
http://cutt.us/A4ass ،2)  سبوتنیك، وفد إیراني یزور سوریا لتوقیع اتفاقیات مهمة خالل أیام(

http://cutt.us/IcpZE ،قناة العالم، اتفاق لمّد سكة حدیدیة بین إیران وسوریا بمشاركة عراقیة  (((
 )4)  עם בואו של ג'ון בולטון לישראל נערכות ארה"ב, ישראל ואיראן למערכה הצבאית ביניהן בסוריה,

http://cutt.us/CBdjg ،قناة العالم، قلق إسرائیلي من زیارة وزیر الدفاع اإلیراني لسوریا,http://cutt.us/gTyZc 
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التعــاون، ليــس فقــط فــي إعــادة اإلعمــار، بــل وتعميــق التعــاون العســكري علــى مســتوى المستشــارين 
اإليرانييــن فــي ســوريا)١(، لضمــان الســيطرة علــى المشــهد الميدانــي مســتقباًل، فمــن يســيطر علــى 

األرض يُكــن الرقــم األصعــب فــي المعادلــة.
ــة مــات برودســكي لـ»هآرتــس« اإلســرائيلية:  ــر األمريكــي فــي السياســة الخارجي ويقــول الخبي
»إضافــة إلــى الدخــل الثابــت والمتنامــي بمــرور الوقــت الــذي ســتحصل عليــه إيــران مــن انخراطهــا 
فــي عمليــة إعــادة اإلعمــار فــي ســوريا، فــإن ســيطرتها علــى البنيــة التحتيــة الســورية ســيخدمها فــي 
طهــا األكبــر الــذي يربــط طهــران بالمتوســط عبــر ســوريا والعــراق«، وقالــت الدكتــورة أريانــا  مخطَّ
طباطبائــي الخبيــرة فــي الشــؤون اإليرانيــة فــي معهــد رانــد لــ»هآرتــس«، إن »اإليرانييــن لــن يخرجــوا 

مــن ســوريا خــالل الســنوات القادمــة، ألنهــم يخططــون لَجنْــي كثيــر مــن األمــوال هنــاك«)٢(.
لكــن أخطــر مــا ُذكــر فــي الزيارتيــن هــو »مشــروع مــّد ســكة حديديــة تربــط إيــران والعــراق 
ــعي )ربــط  ــًكا إيرانّيًــا بتحويــل الهــدف المركــزي فــي المشــروع التوسُّ وســوريا«، ألن ذلــك يعكــس تََمسُّ
إيــران بالمتوســط( إلــى واقــع عملــي علــى األرض، وهــو مــا يتطلــب توجيــه األنظــار إليــه وانعكاســاته 
ــة األمــن القومــي والسياســة  ر رئيــس لجن ــرَّ د اإليرانــي االقليمــي، وفــي هــذا الســياق ب ــى التمــدُّ عل
الخارجيــة البرلمانيــة حشــمت اهلل فالحــت بيشــه البعــد البراغماتــي فــي السياســة اإليرانيــة 
بقولــه إن كل الــدول تســعى وراء مصالحهــا، لــذا »يتعيــن علــى إيــران الســعي وراء مصالحهــا وعــدم 
ــة -علــى حــد قولــه- أن األســد يــدرك أن إيــران هــي الحليــف  اقتصــار معامالتهــا علــى روســيا، بخاصَّ

ت لمســاعي تقســيمها«)٣(. االســتراتيجي لبــالده وأنهــا تَصــدَّ

٢-حجم الدعم المالي اإليراني للميليشيات في سوريا
ر المبعــوث األمريكــي الخــاّص بشــؤون إيــران رئيــس مجموعــة عمــل إيــران برايــن  فــي حيــن قــدَّ
مــة للميليشــيات الشــيعية فــي ســوريا  هــوك فــي ٢٠١٨/٨/٢٨ حجــم المبالــغ الماليــة اإليرانيــة المقدَّ
والعــراق واليمــن بنحــو ١6 مليــار دوالر، فضــاًل عــن تقديمهــا ٤.6 مليــار دوالر فــي شــكل خطــوط 
رهــا المبعــوث الخــاّص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى ســوريا  ائتمــان وقــروض لســوريا)٤(، قدَّ
رهــا المحاضــر والباحــث  ســتيفان ديمســتورا فــي ٢٠١٨/٨/6 بنحــو 6 مليــارات دوالر ســنوّيًا، وقدَّ
فــي جامعــة تافتــس بواليــة ماساتشوســتس األمريكيــة نديــم شــحادة بضعَفــي مــا ذكــره ديمســتورا)٥(، 
تــه هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة باللغــة الفارســية أن إيــران  وفــي فبرايــر ٢٠١٨ كشــف تحقيــق أعدَّ
ــدت أن هــذا المبلــغ  أنفقــت خــالل الســنوات ٢٠١١-٢٠١6 فــي ســوريا نحــو ٣6 مليــار دوالر، وأكَّ
يعــادل ثالثــة أضعــاف ميزانيــة الدفــاع اإليرانيــة الرســمية المعلنــة، وأن ١٤-١٥ مليــار دوالر مــن هــذه 

المبالــغ ســلََّمته طهــران لبشــار األســد نفســه خــالل عامــي ٢٠١١ و٢٠١٢)6(.

0mepa/http://cutt.us ،قناة العالم، سیاسي سوري یكشف »رسائل« زیارة وزیر الدفاع اإلیراني إلى دمشق  (((
 )2)  עמוס הראל אמיר תיבון, איראן ורוסיה נערכות לקרב על השליטה בסוריה ביום שאחרי ניצחון אסד,

http://cutt.us/OgSPG 
http://cutt.us/ ،جام جم آنالین، رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس: ایران تنها همپیمان استراتژیک سوریه است  (((

PW9K9
Brian Hook , Remarks at National Security Summit, http://cutt.us/tEeNG  (4(

)5)  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ביטחון, אסטרטגיה, דיפלומטיה, משפט בינלאומי, איראן מזרימה 
http://cutt.us/QSxQo ,20(8 מיליארדים של דולרים לסוריה, 27 אוגוסט

)6)  המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ביטחון, אסטרטגיה, דיפלומטיה, משפט בינלאומי, איראן מזרימה 
http://cutt.us/QSxQo ,20(8 מיליארדים של דולרים לסוריה, 27 אוגוסט
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لــم  إذ  تقديريــة،  أرقاًمــا  كلهــا  تظــّل  ولكــن 
ــي  ــغ نتيجــة تَبنِّ ــذه المبال ــام رســمية به توجــد أرق
المســألة  تلــك  تجــاه  ـم  التكتُـّ سياســة  إيــران 
سياســة  أن  القــرار  صانــع  إلدراك  الحساســة، 
اإلعــالن عنهــا من شــأنها تأجيج مشــاعر الســخط 
ــة فــي ظــّل توالــي وتنامــي ظاهــرة  الشــعبي، بخاصَّ
االحتجاجــات الشــعبية فــي إيــران ضــّد الوجــود 
اإليرانــي فــي الــدول العربيــة، ومطالبــة المحتّجيــن 
بوقــف الدعــم اإليرانــي لألنشــطة الخارجيــة: »ال 
غــزة ال لبنــان.. روحــي فــداء إيــران«، نتيجــة تــردِّي 
إيــران،  فــي  والمعيشــية  االقتصاديــة  األوضــاع 
االتِّفــاق  مــن  أمريــكا  انســحاب  بعــد  ــة  بخاصَّ
دة ضــّد  النــووي وعــودة العمــل بالعقوبــات المشــدَّ

إيــران.

 ثانًيا: العوامل المؤثرة 
على الطموحات اإليرانية في سوريا

1- الصفقة الروسية-اإليرانية-اإلسرائيلية
ل  تداولــت وكاالت األنبــاء العالميــة خبــر التوصُّ

إلــى صفقــة سياســية روسية-إيرانية-إســرائيلية، مفادهــا، َوْفًقــا لوكالــة »تــاس« الروســية نقــاًل عــن 
ــن الخــاّص فــي الشــؤون الســورية ألكســندر الفرنتييــف:  ــر بوتي مبعــوث الرئيــس الروســي فالديمي
»ابتعــاد القــوات اإليرانيــة وقــوات حــزب اهلل اللبنانــي مســافة ٨٥ كيلومتــًرا مــن مرتفعــات الجــوالن 
الحدوديــة مــع إســرائيل، علــى أن تســتمر موســكو فــي إبعــاد القــوات اإليرانيــة عــن حــدود إســرائيل 
ــا  ــي تخــرج منه ــؤول مســؤولية الســيطرة وحفــظ األمــن فــي المناطــق الت ــم«، وأن ت مســافة ١٠٠ ك
الميليشــيات اإليرانيــة إلــى قــوات األســد، مقابــل أن تتوقــف إســرائيل عــن اســتهداف المواقــع 

اإليرانيــة فــي ســوريا)١(.
وهــذا يعنــي أن لــدى اإلســرائيليين اقتناًعــا بصعوبــة تحقيــق مطلبهــم بخــروج الميليشــيات 
ــح أن تكــون إســرائيل -بَقبُولهــا الصفقــة-  اإليرانيــة مــن األراضــي الســورية كافــة)٢(، ومــن المرجَّ
وجــدت فــي ســيطرة قــوات األســد علــى هــذه المناطــق ميــزة اســتراتيجية لتــل أبيــب بعــودة الوضــع 
علــى الحــدود اإلسرائيلية-الســورية إلــى مــا كان عليــه مــن هــدوء قبــل انــدالع األزمــة الســورية، طبًقــا 

)))  בכיר רוסי: "הכוחות האיראניים בסוריה נסוגו למרחק של 85 ק"מ מגבול ישראל«, גורם מדיני בירושלים אמר 
http://cutt. ,בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת בתוקף לנוכחות איראנית בסוריה. היום אמר שליחו של נשיא רוסיה

http://cutt. ,מאת אבי פרידמן, פוטין תיווך בין ישראל לאיראן: נסיגה מהרמה תמורת הפסקת הפצצות , us/yt7Mh
9zgq8/us

http://cutt.us/XORWa ،2)  موقع رادیو فردا، عقب نشینی نیروهای ایرانی از حوالی بلندی های جوالن در سوریه(
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ــا)١(. ــا لنحــو ٤٠ عاًم ــع مــع ســوريا فــي مايــو ١٩٧٤ الــذي ظــّل قائًم التِّفــاق فــّض االشــتباك الموقَّ
ــي-  ــا بمــا ســبق، أدركــت إســرائيل عــودة األســد ببســط ســيطرته -بدعــم روســي إيران وارتباًط
علــى نحــو 6٠% مــن مســاحة ســوريا، تشــمل المثلــث الحــدودي بيــن األردن وســوريا وإســرائيل، 
وبذلــك يكــون قــد بســط ســيطرته علــى كامــل مســاحة الجــزء الســوري مــن هضبــة الجــوالن الممتــدة 
مــن منطقــة دمشــق حتــى الحــدود مــع األردن جنوًبــا ومــع إســرائيل غرًبــا، وبذلــك يبــدو أن اســرائيل 
ــن مــع رئيــس الحكومــة  ــات الرئيــس بوتي ــي جــاءت فــي محادث ســتكتفي بااللتزامــات الروســية، الت
بنياميــن نتانياهــو بإبعــاد القــوات اإليرانيــة ٨٥ كيلومتــًرا عــن الحــدود اإلســرائيلية)٢(، إذ إن روســيا 
ــى  ــى مصالحهــا ومكتســباتها عل ــا للحفــاظ عل تــرى ضــرورة بقــاء هــذه القــوات فــي ســوريا مرحلّيً
األرض الســورية حتــى يعيــد الجيــش الســوري بنــاءه وســيطرته علــى األراضــي الســورية كافــة، ولكــن 

يبــدو أن إيــران تــدرك ذلــك بتعميــق تعاونهــا العســكري والدفاعــي واالقتصــادي مــع الســوريين.

كات والتهديدات األمريكية ضّد إيران في سوريا ٢- توالي التحرُّ
كشــف المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية الجنــرال إيغــور كوناشــنكوف عن وصــول المدمرة 
»يــو إس إس ســوليفانز« التابعــة للبحريــة األمريكيــة وعلــى متنهــا ٥6 صــاروخ كــروز إلــى ميــاه الخليــج 
العربــي، فضــاًل عــن تَمرُكــز قاذفــة اســتراتيجية مــن طــراز »بــي١ بــي« مــع ٢٤ صــاروخ كــروز بقاعــدة 
العديــد الجويــة فــي قطــر قــادرة علــى ضــرب أي مواقــع تابعــة للنظــام الســوري ومواقــع وإيرانيــة 
فــي ســوريا)٣(، كمــا أبلــغ رئيــس هيئــة األركان العامــة للقــوات المســلَّحة األمريكيــة الجنــرال جوزيــف 
دانفــورد نظيــره الروســي فاليــري غيراســيموف، حســب المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة 
هيــذر ناويــرت، بتاريــخ ٢٠١٨/٨/٢٨، بــأن واشــنطن ســترّد بقــوة حــال اســتخدام األســلحة الكيميائية 
فــي إدلــب)٤(، وفــي أثنــاء انعقــاد جلســة مجلــس األمــن يــوم ٢٠١٨/٨/٢٧ بخصــوص ســوريا، اعتبــرت 
الدبلوماســية األميركيــة كيلــي كــوري أن »الواليــات المتحــدة قلقــة للغايــة مــن المخاطــر المحدقــة 

بالمدنييــن فــي إدلــب«)٥(.
ــد وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس أن هــدف الواليــات المتحــدة فــي ســوريا  كذلــك أكَّ
ضمــان إنهــاء ســلطة رئيســها بشــار األســد، ُمعِلًنــا عــن ٣ شــروط النســحاب قــوات بــالده مــن 
ــغ عددهــا، حســبما أعلنــت واشــنطن ســابًقا، ٢٢٠٠ عســكري: األول  ــي يبل األراضــي الســورية، الت
القضــاء علــى داعــش بشــكل كامــل، الثانــي إعــداد وتدريــب قــوات مســلَّحة ســورية، الثالــث تفعيــل 

مســار جنيــف لتســوية األزمــة)6(.
كات والتهديــدات األمريكيــة تماشــًيا مــع اســتراتيجية الرئيــس األمريكــي  تأتــي تلــك التحــرُّ
دونالــد ترامــب منــذ مطلــع ٢٠١٧ الهادفــة إلــى تحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
مــن خــالل فــرض العقوبــات واســتهداف الميليشــيات فــي ســوريا وغيرهــا مــن الــدول العربيــة، ِلَمــا 

http://cutt. ,20(8 מאת ד״ר יצחק דגני, משטר אסד חוזר לרמת הגולן, מבט מבס"א מס' 922, 5) באוגוסט  (((
2mVzN/us

)2)  المرجع السابق.
http://cutt.us/O0ECe ،سبوتنیك عربي، الدفاع الروسیة: تواجد المدمرة األمریكیة في المتوسط یمكِّنها من ضرب كل األراضي السوریة  (((

 )4)  עם בואו של ג'ון בולטון לישראל נערכות ארה"ב, ישראל ואיראן למערכה הצבאית ביניהן בסוריה,
http://cutt.us/gTyZc 

http://cutt.us/pBdlY ،5)  أبرز ما جاء في جلسة مجلس األمن حول إدلب(
http://cutt.us/rnTVE ،6)  واشنطن تؤكِّد سعیها إلنهاء سلطة األسد وتعلن ) شروط لسحب قواتها من سوریا(
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لذلــك مــن تهديــد للســلم واألمــن فــي منطقــة الشــرق األوســط وتقويــض االســتقرار اإلقليمــي.

٣- توالي الغارات اإلسرائيلية ضّد الميليشيات
رغــم مــا يُشــاع عــن صفقــة روسية-إيرانية-إســرائيلية، ال تــزال الضربات العســكرية اإلســرائيلية 
ــة فــي مناطــق متفرقــة فــي ســوريا، إذ  ــى بضــوء أخضــر أمريكــي، ضــّد الميليشــيات اإليراني تتوال
ــة لكتائــب حــزب اهلل  ــى قافلــة عســكرية تابع شــنَّت إســرائيل غــارات جويــة يــوم ٢٠١٨/٨/٢٣ عل
العراقــي قــرب بلــدة البوكمــال الســورية المحاذيــة للحــدود مــع العــراق، وكشــفت مصــادر عســكرية 
إســرائيلية لموقــع »ديبــكا« أن ضــرب الميليشــيا العراقيــة تزامــن مــع لقــاء بولتــون نظيــره الروســي 
نيكــوالي باتروشــاف فــي جنيــف، ليكــون رســالة إســرائيلية برعايــة أمريكيــة للــروس بــأن تــل أبيــب 

تــان فــي رغبتهمــا إخــراج القــوات اإليرانيــة مــن ســوريا)١(. وواشــنطن جادَّ
كذلــك ذكــر وزيــر الدفــاع أفيغــدور ليبرمــان يــوم ٢٠١٨/٨/٣٠ أن »جميع االتِّفاقيــات والتفاهمات 
فــي المنطقــة المتعلقــة بمرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي ســوريا )فــي إشــارة إلــى اتِّفاقيــة التعــاون 
الدفاعــي والعســكري بيــن طهــران ودمشــق( غيــر ســارية بالنســبة إلــى إســرائيل، ومصالحهــا األمنيــة 
ســتكون علــى رأس ســلم أولوياتهــا، مــع االلتــزام بجميــع االتِّفاقــات الســابقة مــع ســوريا«)٢(، ُمعِرًبــا 
ــة المناطــق المحاذيــة للحــدود مــع إســرائيل، إلــى  عــن ارتياحــه لعــودة الجنــوب الســوري، بخاصَّ
ســيطرة نظــام األســد، بقولــه: »األســد يفهــم كيــف يجــب أن يكــون الوضــع علــى الحــدود«، وتابــع: »لــم 
ولــن نتدخــل فــي شــؤون ســوريا الداخليــة، بشــرط التزامهــا بثــالث نقــاط: األولــى التــزام اتِّفــاق فــّض 
ــع منــذ ١٩٧٤، الثانيــة عــدم الســماح بتحويــل ســوريا إلــى قاعــدة متقدمــة إليــران  االشــتباك الموقَّ
ضــّد إســرائيل، الثالثــة أن ال تتحــول ســوريا إلــى معبــر لتهريــب الســالح إلــى حــزب اهلل فــي لبنــان)٣(.

٤- الصراع الروسي-اإليراني على تقسيم مناطق النفوذ
مرحلــة جديــدة بــدأت تتبلــور مالمحهــا فــي ســوريا مــن خلــف الكواليــس بيــن الــروس واإليرانييــن 
ــاء مــن  ــد االنته ــد إعــالن انتصــاره فــي األزمــة الســورية بع ــى نظــام بشــار األســد بع للســيطرة عل
معركــة إدلــب، إذ أعلنــت موســكو يــوم ٢٠١٨/٨/٢٨ إرســال أســطول مــن عشــر ســفن وغواصتيــن إلــى 
قبالــة الســواحل الســورية للمشــاركة فــي معركــة إدلــب، وذلــك بعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن زيــارة وزيــر 
الدفــاع اإليرانــي ســوريا وتوقيعــه اتِّفاقيــة أمنيــة ودفاعيــة مــع نظيــره الســوري يــوم ٢٠١٨/٨/٢٥، 
وذلــك للحفــاظ علــى منفذهــا علــى البحــر المتوســط بســيطرتها علــى مينــاء طرطــوس. فرغــم أن 
موســكو وطهــران داعمتــان لنظــام األســد ومشــاركتان فــي حربــه ضــّد الفصائــل المعارضــة، فــإن 
بيــن مصالحهمــا فــي ســوريا تضارًبــا، فــكل منهمــا تطمــع فــي العقــود االقتصاديــة المســتقبلية مــع 
النظــام وفــي مشــروعات إعــادة اإلعمــار، وكلتاهمــا معنيــة بالحفــاظ علــى وجودهــا العســكري فــي 

ســوريا)٤(.
ــر  إضافــة إلــى ذلــك، فرغــم توقيــع االتِّفاقيــة الدفاعيــة واألمنيــة، لــم يمنــع ذلــك مــن وجــود تذمُّ

)))  בלעדי: החלה המתקפה על כוחותיו של הגנרל סוליימני בסוריה. כוחות אוויר גדולים תקפו שיירות של 
http://cutt.us/UhosX ,המיליציה העיראקית חאטא'יב חיזבאללה

http://cutt.us/z(fQz ,2)  ליברמן: ביום שאחרי המלחמה בסוריה ישראל תהיה מחויבת רק לאינטרסים שלה(
68K6H/http://cutt.us ,»ליברמן: "מאמין שחזרת אסד לגבול אמורה להרגיע  (((

 )4)  עמוס הראל אמיר תיבון, איראן ורוסיה נערכות לקרב על השליטה בסוריה ביום שאחרי ניצחון אסד
http://cutt.us/OgSPG ,
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ــل اإليرانــي، يعكــس ذلــك مهاجمــة الجيــش الســوري ميليشــيات شــيعية تابعــة  ســوري مــن التوغُّ
ــح األســد، فــإن شــكل الواقــع  ــن، ورغــم أن المعركــة فــي ســوريا لربمــا ُحِســَمت لصال ــران مرتي إلي
الجديــد فــي اليــوم الــذي يلــي االنتهــاء مــن معركــة إدلــب مرتبــط بصــراع عديــد مــن القــوى اإلقليميــة 

والدوليــة األطــراف فــي األزمــة)١(.

ثالًثا: عودة المسار السياسي ضمن سياقات مباحثات أستانة
ــى »تثبيــت وتوســيع مناطــق  ــة عل ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــع للق ــن تداف ــا ســبق عرضــه م رغــم م
النفــوذ فــي المعادلــة الســورية فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش«، انعقــدت جولــة »أســتانة ١٠« فــي مدينــة 
سوتشــي الروســية بتاريــخ ٣٠-٢٠١٨/٧/٣١، بحضــور ممثليــن عــن النظــام والمعارضــة والمبعــوث 
األممــي إلــى ســوريا، وبرعايــة روســية-تركية-إيرانية، للتباحــث حــول القضايــا اإلنســانية والسياســية 
ومصيــر محافظــة إدلــب التــي باتــت تحتــوي علــى جيــوب المعارضــة الســورية كافــة، بعــد أن أعلــن 

النظــام الســوري اســتعداده لبــدء عمليــة واســعة لتحريــر إدلــب)٢(.
وقــد اختُتمــت الجولــة بتأكيــد الــدول الثــالث ضــرورة التــزام المجتمــع الدولي بســيادة واســتقالل 
يَّــة مكافحــة اإلرهــاب فــي ســوريا )تنظيــم داعش  ووحــدة وســالمة األراضــي الســورية، مــع تأكيــد أهمِّ
وجبهــة النصــرة وجميــع األفــراد والجماعــات والتنظيمــات األخــرى التابعــة لتنظيــم القاعــدة أو 
دهــا مجلــس األمــن(، مــع تأكيــد الجهــود المشــتركة لدفــع عملية التســوية السياســية  داعــش التــي حدَّ
لتهيئــة المجــال لتســهيل بــدء عمــل لجنــة إعــداد الدســتور فــي جنيــف بأســرع مــا يمكــن، مــع دعــوة 

األمــم المتحــدة ومنظماتهــا اإلنســانية لزيــادة مســاعداتها لســوريا)٣(.
ولكــن يبقــى التســاؤل المطــروح: كيــف يمكــن أن ترعــى وتعقــد األطــراف الثالثــة، روســيا وتركيــا 
وإيــران، جولــة جديــدة مــن المباحثــات، وهــي ذاتهــا التــي تتدافــع لتوســيع وتثبيــت مناطــق نفوذهــا 
ــع  فــي ســوريا؟ وكيــف ذلــك أيًضــا وقــد خرقــت كل مــن روســيا وإيــران اتفــاق »خفــض التصعيــد« الموقَّ
فــي مايــو ٢٠١٧، بقصفهــا المتوالــي للمناطــق األربــع: مناطــق معينــة مــن شــمال حمــص، والغوطــة 

الشــرقية، ومحافظتــي درعــة والقنيطــرة، وأخيــًرا إدلــب.

رابًعا: آفاق الدور اإليراني في سوريا
ــم تفصــح  ــًرا فــي البيــت األبيــض -ل أوضحــت صحيفــة »هآرتــس« اإلســرائيلية أن مســؤواًل كبي
ــة  ــدول العربي ــه يوجــد إجمــاع أمريكي-روسي-إســرائيلي، فضــاًل عــن بعــض ال ــر أن عــن اســمه- ذك
الرائــدة فــي المنطقــة، علــى ضــرورة إخــراج إيــران مــن ســوريا، لكــن لــم يمتلــك أي طــرف مــن تلــك 
ــة،  ــدف، فروســيا، الالعــب الرئيســي فــي األزم ــك اله ــق ذل األطــراف خطــة أو اســتراتيجية تحقي
ــر  ــران مــن ســوريا، كمــا أخب ــى إخــراج إي ــك القــدرة عل أخبــرت إســرائيل عــدة مــرات بأنهــا ال تمل

 )))  עמוס הראל אמיר תיבון, איראן ורוסיה נערכות לקרב על השליטה בסוריה ביום שאחרי ניצחון אסד,
http://cutt.us/OgSPG 

http://cutt.us/qZlfg ،2)  وكالة أنباء فارس، أوضاع ادلب موضوع اصلی نشست ) جانبه روحانی-پوتین-اردوغان است(
http://cutt.us/H9qze ،موقع بارس توداي، نشست سوچی وچشم انداز روشن تحوالت سوریه/ تحلیل  (((
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بوتيــن األمريــكان بأنــه يطمــح إلــى خــروج إيــران، لكــن موســكو وحدهــا ال تســتطيع تحقيــق ذلــك)١(.
ويــرى بعــض متابعــي الشــأن اإليرانــي أن الجــدل األمريكي-اإلســرائيلي حــول »طــرد إيــران 
مــن ســوريا« غيــر واقعــي، لوجــود آالف اإليرانييــن ومقاتلــي الميليشــيات الشــيعية علــى األراضــي 
الســورية، وهــي تنتظــر بفــارغ الصبــر جنــي ثمــار عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا، كمــا أن إخــراج 
ــة إعــادة  جنودهــا وميليشــياتها مــن ســوريا قــد يضــّر بخططهــا المســتقبلية لالســتفادة مــن مرحل
البنــاء فــي وقــت تحتــاج فيــه إيــران إلــى تعظيــم الدخــول مــن االســتثمارات الخارجيــة لتخفيف ضغط 
العقوبــات األمريكيــة، وبالنســبة إلــى الســعودية واإلمــارات، علــى حــّد قــول حســين إيبــش الخبيــر فــي 
معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن، فــإن الهــدف الرئيســي لهمــا هــو احتــواء الوجــود اإليرانــي 
ــًدا أن »الهــدف األكثــر واقعيــة فــي الوقــت الحاضــر لجميــع األطــراف، هــو حرمــان  فــي ســوريا، مؤكِّ
إيــران مــن أي انتصــارات وإنجــازات أخــرى فــي ســوريا« بإعاقتهــا عــن تدشــين الممــر األرضــي الــذي 

يربــط طهــران بالمتوســط)٢(.
ــران مــن ســوريا أن  ــي أثارهــا بعــض المســؤولين اإلســرائيليين إلخــراج إي ــارات الت وأحــد الخي
األســد يمكــن أن يصبــح شــريًكا محتَمــاًل إلخراجهــا، إذ ليــس لألســد أي منفعــة مــن الوجــود اإليراني 
فــي ســوريا عندمــا يضمــن انتصــاره، إذ يمكــن إليــران أن تصبــح مصــدر خطــر علــى األســد بســبب 
المواجهــات المحتملــة إليــران مــع إســرائيل علــى أراضيــه، لكــن األســد ناقــض هــذه النظريــة بقولــه 
»إنــه يريــد مــن إيــران وحــزب اهلل البقــاء فــي ســوريا لفتــرة طويلــة ومســاعدته علــى ضمــان اســتقرار 
ا حتــى عندمــا  بــالده«، فاألســد فــي حاجــة إلــى إيــران، وســيظّل، ألن حكمــه لــن يكــون قوّيًــا ومســتقّرً
يســيطر علــى كامــل األراضــي الســورية، ألن وجــود إيــران سيســاعده علــى ردع المعارضيــن مســتقبَاًل 
مــن التفكيــر فــي إعــادة إشــعال الحــرب األهليــة. ويضيــف علــي ألفونيــه الخبيــر فــي الشــؤون 
العســكرية اإليرانيــة، أن اســتمرار وجــود القــوات اإليرانيــة فــي ســوريا يتيــح للنظــام فرصــة لتعزيــز 

(((  Amir Tibon, Analysis Everyone Wants to Get Iran Out of Syria. But No One Knows How to Do It, Aug 20(8 ,26
, http://cutt.us/uJpdY
(2(  Ibid.

39 تقريرالحالة اإليرانية
أغسطس 2018

https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.4699333
http://cutt.us/uJpdY


ــا أنــه علــى المــدى  حكمــه وتوســيع ســلطته خــارج المراكــز الســكانية الحضريــة الرئيســية، مضيًف
ــا  الطويــل قــد نشــهد وجــوًدا دائًمــا لتلــك الميليشــيات علــى األراضــي الســورية وتغييــًرا ديموغرافّيً

ــا فــي المناطــق االســتراتيجية)١(. طائفّيً

رات األزمة اليمنية   المحور الثاني: َتطوُّ
على ضوء التصعيد األمريكي ضّد الحوثيين

فــي  ــعية  التوسُّ ومشــروعاتها  إيــران  ضــّد  ترامــب  مجــيء  منــذ  المتحــدة  الواليــات  ــد  تصعِّ
المنطقــة العربيــة عموًمــا واليمنيــة خصوًصــا، لتحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي إقليــم الشــرق األوســط 
المضطــرب، فقــد شــهد أغســطس ٢٠١٨ تصعيــًدا أمريكّيًــا جديــًدا ضــّد الدعــم اإليرانــي لجماعــة 
أنصــار اهلل فــي اليمــن )الحوثييــن( تماشــًيا مــع االســتراتيجية األمريكيــة الهادفــة إلــى الضغــط علــى 
النظــام اإليرانــي لتجفيــف دعمهــا للميليشــيات، التــي مــن عناصرهــا وقــف دعــم النظــام اإليرانــي 
للحوثييــن فــي اليمــن، الذيــن مــا زالــوا يطلقــون الصواريــخ الباليســتية علــى المــدن الســعودية 

ــن. ــاء والمدنيي مســتهدفين األبري

أوًل: دلئل ارتدادات الحوثيين في صراع النفوذ باليمن
ّي مــن قــوات  يواصــل الجيــش الوطنــي اليمنــي تقدمــه علــى أرض الميــدان مصحوًبــا بغطــاء جــوِّ
التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، فــي جبهــات 
نـَـت خــالل تلــك المعــارك  محافظــة صعــدة المختلفــة، »وقــال مصــدر عســكري إن قــوات الجيــش تَمكَّ
ــر ورازح،  ــل المي ــات هــي الظاهــر وبكي ــر عــدد مــن القــرى والمناطــق، فــي ثــالث مديري مــن تحري

(((  Ibid.
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ــي ومســه وجــراري  ــح والقوفع ــى والمرب ــب ووســوق العل ــة والجري ــرى الصافي ــد المصــدر أن ق وأكَّ
ــن قبضــة  َرت م ــرِّ ــكارة، ُح ــة والن ــل والصيخاب ــوان والغيف ــات جع ــم وكف والنظــرة والمجــرم وأم دحي
المليشــيات«)١(، كمــا تمكنــت قــوات الجيــش الوطنــي اليمنــي مــن الســيطرة علــى سلســلة جبــال 

ــي الجــوف وصعــدة)٢(. ــن محافظت ــة بي الشــنيفاء الواقع
ونتيجــة لهــذه االنتصــارات المتواليــة للجيــش اليمنــي الشــرعي وقــوات التحالــف العربــي لدعــم 
ــدان، فعمــدوا  ــى أرض المي ــرة عل ــون خســارتهم مســاحات كبي ــي اليمــن، أدرك الحوثي الشــرعية ف
ــت  ــد أطلق ــي ٢٢١6، فق ــرار األمم ــاكات وخــرق الق ــي االنته ــا باالســتمرار ف ــكاب حماقاته ــى ارت إل
الميليشــيات الصواريــخ الباليســتية علــى األراضــي الســعودية، مســتهدفًة األبريــاء والمدنييــن، حتــى 
بلغــت هــذا الشــهر نحــو ٧ صواريــخ)٣(، ليرتفــع عــدد الصواريــخ الباليســتية التــي أطلقهــا الحوثييــن 

علــى المملكــة إلــى ١٨٣ صاروًخــا حتــى نهايــة أغســطس ٢٠١٨.

ثانًيا: التصعيد األمريكي ضّد الحوثيين في اليمن
ح وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس، ٢٨ أغســطس ٢٠١٨، خــالل مؤتمــر صحفــي فــي  صــرَّ
العاصمــة واشــنطن، قائــاًل: »الواليــات المتحــدة تدعــم المملكــة العربيــة الســعودية فــي الدفــاع عــن 
ْرنــا  نفســها فــي اليمــن«، وأضــاف: »سنحاســب إيــران علــى كل تصرفاتهــا فــي المنطقــة«، وتابــع: »حذَّ
إيــران مــن ســلوكها فــي ســوريا واليمــن ودعمهــا للحوثييــن«، وختــم ماتيــس بقولــه إن »هــدف أمريــكا 
هــو خفــض الخســائر المدنيــة إلــى الَحــّد األدنــى ونقــل صــراع اليمــن إلــى المفاوضــات التــي ترعاهــا 

األمــم المتحــدة فــي أقــرب وقــت«)٤(.
وقــال المنــدوب األمريكــي الخــاّص لشــؤون إيــران رئيــس لجنــة عمــل إيــران برايــن هــوك فــي ٢٨ 
أغســطس ٢٠١٨، خــالل مؤتمــر لمؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات، أن إيــران أنفقــت مــا ال يقــل 
عــن ١6 مليــار دوالر علــى دعــم عمالئهــا فــي اليمــن وســوريا والعــراق«)٥(، وأردف: »ســنحرم إيــران 
ــًدا أن »وجودنــا العســكري المحــدود فــي ســوريا  مــن الوجــود فــي ســوريا وتنفيــذ اســتراتيجيتها«، مؤكِّ

سيســاعدنا علــى حمايــة أمننــا«)6(.
بدورهــا أدانــت المندوبــة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة نيكــي هيلــي دور إيــران التخريبــي فــي 
ــوم ٢٨ أغســطس  ــي ي ــت فــي جلســة منعقــدة بمجلــس األمــن الدول منطقــة الشــرق األوســط، وقال
٢٠١٨، تزامًنــا مــع حديــث وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس، إن »إيــران مســؤولة عــن كثيــر مــن 
المشــكالت الســتخدامها المدنييــن فــي غــزة واليمــن ولبنــان دروًعــا بشــرية«، مشــيرة إلــى أن االتِّفــاق 
النــووي مــع إيــران لــم يُكــن قابــاًل لإلصــالح، وســلَّطت هيلــي الضــوء علــى أنشــطة إيــران المزعزعــة 
لالســتقرار فــي المنطقــة، ومنهــا شــحن األســلحة غيــر القانونيــة لمليشــيا الحوثــي االنقالبيــة فــي 

اليمــن)٧(.

http://cutt.us/NqvJB ،تقدم نوعي للجیش الیمني في جبهات صعدة، سكاي نیوز عربیة  (((
 http://cutt.us/85SHo،2)  تقدم مهم للجیش الوطني الیمني في محافظة صعدة، سكاي نیوز عربیة(

(((  http://cutt.us/tsZef، http://cutt.us/ZvW(A، http://cutt.us/Xx6ah، http://cutt.us/WyyJG، http://cutt.us/Dfppl، http://
cutt.us/L(caN، http://cutt.us/8Asd2

http://cutt.us/k2BWY ،24 France ،4)  الوالیات المتحدة تدافع عن التحالف العربي رغم اتهامه بـ»جرائم حرب« في الیمن(
(5(  Remarks at National Security Summit، u.s. department of state، http://cutt.us/VzheW

04R7Z/http://cutt.us ،6)  واشنطن: ملتزمون بإنزال أقسى العقوبات على إیران، جریدة الوطن(
http://cutt.us/ejrdS ،7) أمریكا | هایلي: االتفاق النووي مع إیران لم یكن قابال لإلصالح(
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تفاعالت األحداث
 تأكيــد كبيــر مستشــاري وزيــر الخارجيــة اإليرانــي فــي الشــؤون السياســية جابــري أنصــاري أن 	 

الوجــود اإليرانــي فــي ســوريا يتــّم َوْفًقــا لدعــوة الحكومــة الســورية مباَشــرًة.
 توضيــح الســفير اإليرانــي لــدي أنقــرة أن األوضــاع فــي إدلــب الموضــوع الرئيســي للقمــة الثالثيــة 	 

بيــن روحانــي وبوتيــن وأردوغــان.
 تأكيــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة أن إيــران هــي الحليــف 	 

االســتراتيجي الوحيــد لســوريا.
 تدرُّب حزب اهلل على احتالل مستوطنات إسرائيلية.	 
 ضبط شحنة موادَّ متفجرة في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في الحديدة.	 
 مصرع القيادي البارز علي حسين باذلي في جنوب غربي محافظة صعدة.	 
 مقتل قياديِّ ميليشيا الحوثي أحمد جبران اليتيم في جبهة مران بصعدة.	 
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 الَعالقات األمريكية-اإليرانية:
 سياسات التصعيد وأدوات المواجهة

الشـــأن الدولــي

رات الرئيسـية خـال  شـهدت الَعاقـات األمريكيـة اإليرانيـة عـدًدا مـن التطـوُّ
شـهر أغسـطس 2018، كان أبرزهـا إعـادة الواليـات المتحـدة العمـل ببرنامـج 
العقوبات السـابقة على إيران، وبالفعل دخلت المرحلة األولى من العقوبات 
ز التنفيذ في السابع من أغسطس 2018، كما تبنت وزارة الخارجية إنشاء  حيِّ
مجموعة عمل من أجل إيران، في ظّل ارتباك إيراني نتيجة الضغوط الداخلية 
مـن جانـب والتصعيـد األمريكـي مـن جانـب آَخـر. فـي المقابـل اتجهـت إيـران 
للعمل علـى أكثـر مـن صعيـد لمواجهـة األزمـة، ال سـيما وأن الحزمـة الثانية 
ل  د لهـا الخامس مـن نوفمبر 2018 ستشـكِّ المرتقبـة مـن العقوبات المحـدَّ
تحدًيـا كبيًرا للنظـام إذ إنها ستسـتهدف قطـاع الطاقـة، بما قد يؤثـر بصورة 

د االستقرار الداخلي. كبيرة على تفاقم األوضاع الداخلية بصورة تهدِّ

أغسطس 2018
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أوًل: الوليات المتحدة ومالمح التصعيد نحو إيران:
ال تــزال اإلدارة األمريكيــة تحافــظ علــى وتيــرة التصعيــد ضــّد إيــران، وقــد كانــت أبــرز مالمــح 

التصعيــد خــالل أغســطس ٢٠١٨ مــا يلــي:
ز التنفيذ ١- دخول الحزمة األول من العقوبات حيِّ

بعــد حالــة مــن التصعيــد المتبــادل بيــن القيــادات األمريكيــة واإليرانيــة خــالل شــهر يوليــو 
٢٠١٨، دخلــت الَعالقــات فــي مرحلــة جديــدة، بعــد أن أعــادت الواليــات المتحــدة العمــل بالحزمــة 
ــك فــي  ــووي، وذل ــع االتِّفــاق الن ــل توقي ــران قب ــى إي ــي كانــت مفروضــة عل ــات الت ــى مــن العقوب األول

الســابع مــن أغســطس ٢٠١٨.
وتَُعــّد هــذه العقوبــات هــي األَشــدَّ منــذ توقيــع االتِّفــاق النــووي، إذ تســتهدف قطاعــات متعــددة، 
إذ تحــرم الحكومــة اإليرانيــة مــن الحصــول علــى الــدوالر، وتجــارة الذهــب، والوصــول إلــى بعــض 
ــادل وشــراء  ــات بشــأن حظــر تب ــك ســتُعاد العقوب ــوم والفــوالذ وشــرائها، كذل ــل األلمني ــزات مث الفل
وبيــع الريــال، وكذلــك شــراء أو تســهيل مــا يتعلــق باالقتــراض الحكومــي، وحظــر قطــاع صناعــة 
الســيارات. إضافــة إلــى ذلــك أصبــح بعــض التصاريــح التــي أصدرتهــا الواليــات المتحــدة بعــد 
ــدًءا مــن ٨ أغســطس  ــر، ب ــات بــال أث ــووي وفــق هــذه الحزمــة مــن العقوب ــى االتِّفــاق الن التوصــل إل
٢٠١٨، ومــن ضمنهــا تصاريــح اســتيراد الســلع اإليرانيــة مثــل الســجاد والمــواد الغذائيــة، وكذلــك 
شــراء الطائــرات المدنيــة وقطــع الغيــار. وقــد أمهلــت حكومــة ترامــب العامليــن فــي هــذا القطــاع 
٩٠ يوًمــا كــي يخفضــوا مــن نشــاطهم فــي إيــران تدريجّيًــا، ويقطعــوه، كــي ال تشــملهم العقوبــات 
األمريكيــة بــدًءا مــن ٨ أغســطس، لكــن إذا كانــت العقــود ســابقة واســتحقاقاتها تنتهــي بعــد 6 

أغســطس، فلــن تشــملهم العقوبــات)١(.
وقــد اســتبق ترامــب توقيــع العقوبــات بتوقــع اســتجابة إيــران للضغــوط وطلبهــا الحــوار، إذ 
ــع ألنصــاره فــي فلوريــدا فــي ١ أغســطس ٢٠١٨: »لــَديَّ شــعور بأنهــم )اإليرانييــن(  قــال أمــام تجمُّ

)))  هانا کاویانی، در مورد أولین بسته تحریم های آمریکا چه می دانیم؟، رادیو فردا، یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷،شوهد في 9 سبتمبر 8)20: 
https://bit.ly/2vANXix
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ا«.  جــّدً قريًبــا  معنــا  ســيتحدثون 
جيــد  وهــذا  ال،  »وربمــا  وأضــاف: 
أيًضــا«. ويتماشــى تصريــح ترامــب 
ــاه قبــل  مــع تكتيكــه الــذي ســبق وتَبَنَّ
لقائــه زعيــم كوريــا الشــمالية كيــم 
خــالل  مــن  يمــارس  إذ  أون،  يونــغ 
العقوبات أقصى مســتويات الضغط 
للوصــول إلــى صيغــة للتفاهــم، علــى 
الرغــم مــن تصريحــات مســاعديه 
التــي يبــدو أنهــا تســير فــي اتجــاه 
ًدا وتتبنــى تغييــر النظــام  أكثــر تشــدُّ

كهــدف رئيســي للعقوبــات)١(.
ترامــب  إعــالن  صاحــب  وقــد 
عــن عــودة العقوبــات تأكيــد أمريــن: 
الشــركاء  علــى  الضغــط  األول 
التجارييــن إليــران، إذ أعطــت إدارة 
الرئيــس ترامــب الشــركات األجنبيــة 
الجنســيات  متعــددة  والشــركات 
مهلــة ٩٠ يوًمــا إلنهــاء تعامالتهــا التجاريــة مــع إيــران، والثانــي تأكيــد أن الغــرض مــن العقوبــات هــو 

الوصــول إلــى ســالم عالمــي، وذلــك حســب تغريدتــه فــي ٧ أغســطس ٢٠١٨)٢(.
ــي،  ــى االقتصــاد اإليران ــذ بــدأت انعكاســاتها تتَّضــح عل ــز التنفي ــات حيِّ مــع دخــول هــذه العقوب
فتدهــور ســعر العملــة، بــل وتصاعــدت وتيــرة االحتجاجــات فــي الداخــل، وظهــر أن العقوبــات تمثِّــل 
ــح مــن الشــكل أدنــاه)٣(. إضافــًة إلــى ذلــك أصبحــت  ــا كبيــًرا للنظــام اإليرانــي، كمــا هــو موضَّ ًي تحدِّ
ــة طــاردة لالســتثمارات، إذ أعلنــت عشــرات الشــركات الكبــرى، التــي عــادت خــالل  الســوق اإليرانيَّ
العاميــن أو الثالثــة الماضيــة إلــى الســوق اإليرانيــة، انتهــاء تعاونهــا مــع طهــران، مثــل عمــالق صناعة 
ــة، أو شــركة  ــال« النِّْفطي ــغ«، أو شــركة »بيجــو« لصناعــة الســيارات، أو شــركة »توت ــرات »بوين الطائ
ــى ممارســة  ــه إصــرار أمريكــي عل ــدو أن المالحــة »ميرســك«، وغيرهــا مــن الشــركات. وفــي مــا يب
أقصــى درجــات الضغــط االقتصــادي علــى إيــران، رفضــت الواليــات المتحــدة منــح الشــركات 

الكبــرى العاملــة فــي إيــران أي اســتثناء يتيــح لهــا االســتمرار فــي اســتثماراتها فــي إيــران)٤(.

)))  הנשיא טראמפ נערך לוועידת פסגה עם נשיא איראן רוחאני. הפתיע והדהים את ירושלים במגעיו עם 
https://goo.gl/QSAQ(Y:20(8 האיראניים، دیبكا األمني، ) أغسطس 8)20، وصول في 9 سبتمبر

)2)  ترامب : »من یتعامل تجاریًّا مع إیران لن یتعامل مع الوالیات المتحدة«، بي بي سي عربي، 7 أغسطس8)20، شوهد في 8 سبتمبر 8)20: 
http://cutt.us/75Oir

)))  هانا کاویانی، در مور...، مرجع سبق ذكره.
)4)  »توتال« الفرنسیة تغادر رسمیًّا إیران بعد فشلها في الحصول على استثناء من واشنطن، فرانس 24، 20 أغسطس 8)20، وصول في 8 

http://cutt.us/PQReJ ،20(8 سبتمبر

Source: http://cutt.us/mbXp٨
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ة بإيران ٢- تشكيل مجموعة عمل بوزارة الخارجية خاصَّ
ــذ، وفــي ســياق  ــز التنفي ــران حيِّ ــى إي ــة عل ــات األمريكي ــى مــن العقوب بعــد دخــول الحزمــة األول
تشــديد الضغــوط علــى إيــران أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريكيــة مايــك بومبيــو عــن تشــكيل مجموعــة 
ــذ اســتراتيجية  ــة تنفي ــت مهمَّ ــي ١6 أغســطس ٢٠١٨، وهــذه المجموعــة تول ــران ف عمــل بشــأن إي
»الضغــوط القصــوى« مــن أجــل تغييــر ســلوك إيــران، وســيكون ضمــن أهدافهــا تنســيق أنشــطة وزارة 
ــة المتعلقــة بإيــران، والتنســيق بيــن الواليــات المتَّحــدة وحلفائهــا بشــأن العقوبــات  الخارجيــة األمريكيَّ
علــى إيــران، ومتابعــة الــدول التــي تواصــل َعالقاتهــا التجاريــة مــع إيــران بعــد نوفمبــر ٢٠١٨ موعــد 
ــدول  ــى ال ــات عل ــك فــرض عقوب ــذ، بمــا فــي ذل ــز التنفي ــات حيِّ ــة مــن العقوب دخــول الحزمــة الثاني
ــذ مبــادالت تجاريــة مــع إيــران. وتَــرأَّس المجموعــة مديــر دائــرة التخطيــط السياســي فــي  التــي تنفِّ
وزارة الخارجيــة برايــن هــوك، الــذي أصبــح الممثــل الخــاّص لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة بخصــوص 

إيــران)١(.
ــي  ــه ف ــاه إلي ــف االنتب ــي محمــد جــواد ظري ــة اإليران ــر الخارجي ــت وزي ــذي لف  وهــو التشــابه ال

تغريــدة لــه علــى موقــع تويتــر كمــا هــو موضــح وقــد جــاء تشــكيل مجموعــة العمــل تلــك علــى غــرار 

)))  الوالیات المتحدة تشّكل »مجموعة عمل بشأن إیران« لتعزیز الضغوط على طهران، فرانس 24، 7) أغسطس 8)20، وصول في 6) سبتمبر 
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ق، رئيــس  اإلجــراء الــذي اتخذتــه وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة لإلطاحــة بمحمــد مصــدَّ
ــا فــي مطلــع خمســينيات القــرن الماضــي أدنــاه. وزراء إيــران المنتخــب ديمقراطّيً

ــة  ــح بورق ــي، والتلوي ــى النظــام اإليران ــف الضغــط النفســي عل ــى تكثي ــر هــذا اإلجــراء إل ويؤشِّ
اإلطاحــة بــه، وتأكيــد جديــة التهديــدات األمريكيــة، مــن أجــل التأثيــر علــى الموقــف اإليرانــي، وإبــداء 
ــى  ــّر إدارة ترامــب عل ــد تُِص ــى اتِّفــاق جدي ــح المجــال أمــام التفــاوض عل ــق بفت ــة فــي مــا يتعل مرون

ــا، ودون شــروط ُمســبَقة. ــا وخارجّيً ــا ُمجَمــل ســلوك إيــران داخلّيً ًن إبرامــه متضمِّ
ونشــر موقــع وزارة الخارجيــة األمريكيــة بياًنــا لبرايــن هــوك الُمكلَّــف رئاســة »مجموعــة العمــل 
بشــأن إيــران« )Iran Action Group(، أشــاد فيــه بمــا نشــره برنامــج »فرونــت اليــن« فــي قنــاة »بــي بــي 
نـَـت تفاصيــل دقيقــة عــن جوانــب عديــدة  إس«، إذ نشــر سلســلة وثائقيــة مــن جزأيــن عــن إيــران، تَضمَّ
للحيــاة فــي إيــران. وتحــدث هــوك فــي تصريحاتــه حــول إيــران عــن: االحتجاجــات ضــّد الحجــاب 
اإللزامــي، والحريــات الدينيــة، واألقليــة المســيحية واألقليــات الدينيــة األخــرى )األحــواز والبهائييــن 
والدراويــش(، والبطالــة، واالقتصــاد، وانهيــار العملــة، والفســاد والنفــاق فــي النظــام اإليرانــي، 
وحادثــة احتجــاز دبلوماســي إيرانــي فــي فيينــا علــى خلفيــة محاولــة تفجيــر، ودعــم إيــران حــزب اهلل 
ووكالءهــا فــي ســوريا والعــراق واليمــن، واالحتجاجــات الشــعبية. وفــي مــا يتعلــق بالموقــف األمريكــي 
ــات  ــاء الوالي ــة الشــعب األمريكــي وحلف ــى حماي ــة ترمــي إل ــة الضغــط األمريكي ــر هــوك أن حمل ذك
المتحــدة وشــركائها مــن النظــام اإليرانــي الخــارج عــن القانــون. وأشــار إلــى أن إدارة ترامــب منــذ 
٢٠١6 فرضــت ١٧ حزمــة مــن العقوبــات ضــّد إيــران اســتهدفت ١٤٥ فــرًدا وِكياًنــا علــى صلــة بإيــران. 
ومنــذ قــرار اإلدارة األمريكيــة االنســحاب مــن االتِّفــاق النــووي فــي مايــو فرضــت إدارتــه 6 عقوبــات 
منفصلــة اســتهدفت ٣٨ كياًنــا وفــرًدا علــى صلــة بإيــران، وطلــب مــن الــدول التــي نفــد صبرهــا مــن 
ســلوك إيــران العدائــي أن تنضــّم إلــى حملــة الضغــط األمريكيــة، كمــا أشــار البيــان إلــى تأكيــد هــوك 
عــدًدا مــن الشــروط التــي يجــب أن تراعيهــا إيــران لبــدء عمليــة التفــاوض علــى اتِّفــاق جديــد، وهــي 
الشــروط ذاتهــا التــي ســبق وأعلــن عنهــا وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو فــي يونيــو ٢٠١٨ بعــد تَســلُّمه 

مهــامَّ منصبــه وبعــد االنســحاب األمريكــي مــن االتِّفــاق النــووي.)١(.

فاق ودعم الحلفاء ثانًيا: الرهان اإليراني على بقاء التِّ
ى إلــى ارتبــاك داخلــي فــي إيــران، وكانــت ردود الفعــل متباينــة  ال شــّك أن التصعيــد األمريكــي أدَّ
ــران  ــادي إي ــة تف ــط إمكاني ــذي يحي ــي ظــّل الغمــوض ال ــاوض، ال ســيما ف تجــاه مســألة إعــادة التف

تداعيــات العقوبــات األمريكيــة، ويمكــن أن نشــير إلــى ذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

١- جدل إيراني حول إعادة التفاوض
ال تــزال مســألة إعــادة التفــاوض مــع الواليــات المتحــدة محــّل جــدل واســع داخــل إيــران، فمــن 
جانبــه أعلــن المرشــد علــى خامنئــي عــدم الدخــول فــي مفاوضــات مــع الواليــات المتحــدة، إذ 
ــد، وهــذه  ــرح إجــراء مفاوضــات مــن جدي ــوم تقت ــكا الي ــأن »أمري صــرح فــي ١٣ أغســطس ٢٠١٨ ب

(((  Remarks at National Security Summit, Remarks of Brian Hook Senior Policy Advisor to the Secretary of State and Special 
Representative for Iran in The Foundation for Defense of Democracies Washington, U.S. Department of State, August 20(8 ,28: 
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ــد  ــا تغيــرت المعادلــة ولــن نُجــِري مفاوضــات مــن جديــد«)١(، ويؤيِّ ليســت قضيــة جديــدة، لكــن حالّيً
ــّل  ــى األق ــد، عل ــى خــّط التصعي ــاوض، ويتبنَّ ــة التف ــوري موقــف المرشــد برفــض عملي الحــرس الث
ــواء  ــوري الل ــد الحــرس الث ح قائ ــدات، وفــي هــذا الســياق صــرَّ ــى مســتوى التصريحــات والتهدي عل
ًدا  محمــد علــى جعفــري بــأن »الشــعب اإليرانــي لــن يســمح لمســؤولين فــي البــالد بالتفــاوض مجــدَّ
ــه أن الدخــول فــي مفاوضــات  ــد للمرشــد فــي موقف ــق المؤي ــري الفري ــات المتحــدة«. وي مــع الوالي
جديــدة فــي المرحلــة الراهنــة ســيضع علــى إيــران ضغوًطــا أكبــر مــن تلــك التــي خضــع لهــا روحانــي 
ر أكثــر بعــد دخــول العقوبــات األمريكيــة  مــن قبــل، بســبب الوضــع االقتصــادي الراهــن الــذي تَضــرَّ

ــز التنفيــذ)٢(. حيِّ
فــي المقابــل يقبــل فريــق ثــاٍن بفكــرة الحــوار، لكنــه يُبــِدي قلقــه مــن مصداقيــة الحــوار مــع 
اإلدارة األمريكيــة الحاليــة بوصفهــا هــي التــي خرجــت مــن االتِّفــاق، وهــذا الفريــق يدعــم الحــوار 

ــى األوضــاع المتدهــورة فــي  ــر عل ــاة النظــام، وتؤث ــة مــن معان ــم الضغــوط األمريكي خشــية أن تُفاِق
ــي ســتؤدِّي  ــة الت ــا الرافع ــات بوصفه ــة العقوب د بورق ــدِّ ــة ته الداخــل، ال ســيما وأن اإلدارة األمريكي
ــه نائــب رئيــس  ــي النظــر فــي الداخــل، وجَّ إلــى التغييــر الداخلــي. وفــي إطــار التناقــض بيــن وجهتَ
البرلمــان اإليرانــي علــى مطهــري رســالة إلــى القائــد العــاّم للحــرس الثــوري قائــاًل: »ينبغــي لجعفــري 
ولــكل اإلخــوة المجاهديــن فــي الحــرس الثــوري اتبــاع قــرار الســلطات العليــا بالنظــام فــي موضــوع 

التفــاوض وعــدم التفــاوض مــع أمريــكا«)٣(.
ــة الحــوار ســتظّل محــّل جــدل ونقــاش  ــإن عملي ــذا ف ــران تحــاول كســب الوقــت، ل ــدو أن إي ويب
ســواء علًنــا كمــا هــو متــداول فــي وســائل اإلعــالم، أو فــي الغــرف المغلقــة، ولــن تنتقــل إلــى مرحلــة 
لبقائــه ومصالحــه  تهديــًدا حقيقّيًــا  النظــام  إال عندمــا يستشــعر  اإليجابــي  والتعاطــي  الجديــة 

 http://cutt.us/2qzkP:20(8 قائد الثورة: لن نتفاوض مع أمریكا من جدید، وكالة مهر لألنباء، )) أغسطس 8)20، شوهد في 5 سبتمبر  (((
http://cutt. :20(8 2)  عبد السالم سلیمی، دالیل تردید ایران برای مذاکره با آمریکا، خبرگزاری آناتولی، 8/8/2)20، وصول في 6 سبتمبر(

us/gHF(r، https://goo.gl/N4m4SU
)))  الحرس الثوري: اإلیرانیون لن یسمحوا بالتفاوض مع »الشیطان األكبر«، الجزیرة نت، ) أغسطس 8)20، وصول في 6) سبتمبر 8)20: 
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المصيريــة، فتأخيــر عمليــة التفــاوض إلــى أبعــد وقــت ممكــن اســتراتيجية تعــوِّل عليهــا إيــران 
انتظــاًرا الســتيضاح إمكانيــة بقــاء االتِّفــاق النــووي مــن دون الواليــات المتحــدة وبدعــم مــن الشــركاء 

الدولييــن واإلقليمييــن، أو تغييــر اإلدارة األمريكيــة الحاليــة)١(.

فاق ودعم الحلفاء 2- الرهان على بقاء التِّ
ــا تراهــن إيــران علــى التماســك الداخلــي فــي مواجهــة الضغــوط األمريكيــة، كمــا تراهــن  داخلّيً
علــى بعــض اإلجــراءات االقتصاديــة مــن أجــل تفــادي انعــكاس العقوبــات علــى االقتصــاد، ومــن تلــك 
اإلجــراءات محاولــة معالجــة تراجــع ســعر العملــة، ومحاولــة الوصــول إلــى صيــغ تعاونيــة مــع الخــارج 
دون االعتمــاد علــى الــدوالر األمريكــي، فضــاًل عــن بعــض االتِّفاقيــات التــي تتعلَّــق بإمكانيــة تصديــر 
ــا  يه »اقتصــاد المقاومــة«. أمــا خارجّيً البتــرول بمعــزل عــن العقوبــات المصرفيــة، ناهيــك بمــا تســمِّ
فتراهــن إيــران علــى بقــاء االتِّفــاق النــووي علــى الرغــم مــن االنســحاب األمريكــي منــه، كمــا أنهــا 
ــا  ــاء َعالقاته ــى بق ــاق والحريصــة عل ــزام االتِّف ــِدي اســتعداد اللت ــي تُب ــدول الت ــى بعــض ال ــوِّل عل تع
االقتصاديــة مــع إيــران. وتعــوِّل إيــران بصــورة أساســية علــى كل مــن الصيــن وروســيا اللتيــن أعلنتــا 

أنهمــا ســتبقيان ملتزمتيــن تعهُّداتهمــا وتنفيــذ االتِّفاقيــات الُمبَرمــة حســب روحانــي)٢(.
ال تــزال إيــران تــرى فــي مواقــف الــدول الشــريكة فــي االتِّفــاق النــووي أو التــي تربطهــا بإيــران 
ي األمريكــي، إذ رفضــت هــذه الــدول  ــة لمواجهــة التحــدِّ ــة خاصَّ يَّ مصالــح اقتصاديــة وسياســية أهمِّ
الضغــوط والمطالــب األمريكيــة بالتــزام العقوبــات المفروضــة علــى إيــران، فبريطانيــا أعلنــت 
ا علــى مطالــب أمريكيــة بالوقــوف إلــى جانبهــا، أن االقتــداء  وزارة خارجيتهــا فــي ١٢ أغســطس رّدً
بالموقــف األمريكــي مســتبَعد)٣(، بــل دعــت ألمانيــا إلــى تعزيــز الحكــم الذاتــي األوروبــي مــن خــالل 
 »SWIFT« ــي ــل مال ــات المتحــدة مــن خــالل نظــام تحوي ــع المســتقلة عــن الوالي ــوات الدف إنشــاء قن
ــن  ــان مشــترك بي ــة)٤(، كمــا صــدر بي ــات األمريكي ــي لتفــادي العقوب ــدوق النقــد األوروب خــاّص بصن
مســؤولة السياســة الخارجيــة لالتِّحــاد األوروبــي فيدريــكا موغيرينــي ووزراء خارجيــة ألمانيــا 
وفرنســا وبريطانيــا، انتقــدوا فيــه القــرار األمريكــي بعــودة العقوبــات، باعتبــار أن إلغــاء العقوبــات 
ــون فــي  ــد األعضــاء المتبقُّ المتعلقــة بالملــّف النــووي كان »جــزًءا أساســّيًا مــن اتِّفــاق ٥+١«، كمــا تَعهَّ
ــط والغــاز  ــران واســتمرار واردات النِّْف ــرة مــع إي ــة مؤث ــوات مالي ــى قن ــووي بالحفــاظ عل االتِّفــاق الن

ــران)٥(. ــة مــع إي ــى الَعالقــات االقتصادي ــن، والحفــاظ عل اإليرانيَّي
ــد المســؤولون الصينيــون علــى هامــش  هــات األمريكيــة، وأكَّ مــن جانبهــا تعــارض الصيــن التََّوجُّ
اجتمــاع شــنغهاي فــي يونيــو ٢٠١٨ بقــاء الَعالقــات مــع إيــران، وعندمــا أعلنــت شــركة »توتــال« 
ــَدت الشــركة الصينيــة اســتمرار عقدهــا مــع إيــران، بــل واشــترت حصــة  النِّْفطيــة مغادرتهــا إيــران، أكَّ

)))  بنده یوسف، إیران لم تخرج من »االتفاق النووي«.. النظام یراهن على رحیل ترامب!، شبكة رؤیة اإلخباریة، 5) سبتمبر 8)20، وصول في 
http://cutt.us/L5(HN :20(8 6) سبتمبر

)2)  رییس جمهوری اعالم کرد پاسخ ایران به درخواست آمریکا برای مذاکره، خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، شوهد 
 https://bit.ly/2nk4WSh،:20( في 0) سبتمبر

)))  سفیر أمریكي یحّث بریطانیا على التخلي عن دعمها لالتفاق النووي مع إیران، سبوتنیك عربي، 2) أغسطس 8)20، وصول في 0) سبتمبر 
http://cutt.us/EfZa2 :20(8

)4)  إنجى مجدي، ألمانیا تدعو لتأسیس نظام مالي بعید عن أمریكا إلنقاذ االتفاق النووي اإلیراني، الیوم السابع، 22 أغسطس 8)20، وصول في 
86jlL/http://cutt.us :20(8 0) سبتمبر

)5)  اتحادیه اروپا: قوانین مسدودساز تحریم های آمریکا علیه ایران از فردا اجرایی می شوند، خبرگزاری فارس، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، شوهد في 
https://goo.gl/dbPhqf :20(8 2) سبتمبر
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»توتــال« فــي ســوق النِّْفــط اإليرانــي، كمــا أعلنــت روســيا أنهــا ســتبقى ملتزمــًة تَعهُّداتهــا وتنفــذ 
ع االتِّحــاد األوروبــي رجــال األعمــال علــى زيــادة حجــم أعمالهــم  االتِّفاقيــات المبرمــة)١(، كمــا شــجَّ

ــدٍّ واضــح للموقــف األمريكــي)٢(. ــة مــع إيــران فــي تََح التجاري
تأتــي هــذه المواقــف فــي ظــّل تصعيــد بيــن تلــك األطــراف والواليــات المتحــدة، إذ ال تمثِّــل 
مواقــف هــذه الــدول انعكاًســا لألزمــة اإليرانيــة فحســب، بــل تمثِّــل إلــى جانــب ذلــك انعكاًســا لحجــم 
الخالفــات والضغــوط األمريكيــة التــي تفرضهــا علــى هــذه الــدول علــى مســتوى الَعالقــات المتباَدلة، 
وهــو مــا يعنــي أن األزمــة اإليرانيــة مــع الواليــات المتحــدة باتــت محــّل تنافــس واســتقطاب تســعى 
فيــه بعــض الــدول للَحــّد مــن االنفــراد األمريكــي بالقــرارات الحيويــة علــى المســتوى الدولــي، كمجــال 

لصــراع مفتــوح بيــن الطرفيــن إلعــادة هيكلــة النفــوذ علــى الســاحة الدوليــة.
فــي النهايــة يمكــن القــول إن ترامــب نجــح فــي ممارســة ضغــوط قويــة علــى النظــام اإليرانــي، 
َقــت هدفهــا، بخلــق ضغــوط مكثَّفــة علــى االقتصــاد اإليرانــي،  وإن الحزمــة األولــى مــن العقوبــات حقَّ
ــة مــن  ــة الثاني ــى سياســته فمــن المتوقــع أن تكــون المرحل ــة إصــرار النظــام اإليرانــي عل وفــي حال
ة فــي ممارســة أقصــي  العقوبــات أشــّد تأثيــًرا، ال ســيما وأن اإلدارة األمريكيــة تبــدو حازمــة وجــادَّ
درجــة مــن الضغــط علــى النظــام اإليرانــي. وقــد يســتجيب النظــام اإليرانــي للضغــوط ويفتــح حــواًرا، 

ّيًا، مــع الواليــات المتحــدة، ال ســيما وأن نجــاح رهــان إيــران علــى بقــاء االتِّفــاق النــووي  ُمعلًَنــا أو ســرِّ
دون الواليــات المتحــدة ال يــزال محــّل شــّك، فرغــم الوعــود التــي منحتهــا الــدول الشــريكة فــي 
ــد الصعوبــات الفعليــة  االتِّفــاق النــووي وبعــض القــوي الدوليــة واإلقليميــة األخــرى، فــإن الواقــع يؤكِّ
التــي يمكــن أن تواجههــا هــذه الــدول فــي ظــّل إصــرار اإلدارة األمريكيــة علــى نجــاح سياســاتها تجــاه 
ــا يقــوِّض فــرص بقــاء االتِّفــاق، بــل وقــد يدفــع إيــران نحــو مراجعــة موقفهــا مــن التفــاوض  إيــران، ممَّ

ــرات اآلتيــة: مــن جديــد، ويظهــر ذلــك فــي المؤشِّ

)))  رییس جمهوری اعالم کرد پاسخ ایران به درخواست آمریکا برای مذاکره، خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«، ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، شوهد 
2nk4WSh/https://bit.ly ،:20( في 0) سبتمبر

)2)  האיחוד האירופי: על יזמים להגדיל את היקף המסחר עם איראן، القناة العاشرة اإلسرائیلیة، شوهد في 0) سبتمبر 8)20: 
https://goo.gl/M66tym
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١- خــروج بعــض الشــركات األجنبيــة مــن الســوق اإليرانيــة خشــية التعــرُّض للعقوبــات األمريكيــة، وفعليــا 
ــك -  ــرال إليكتري ــغ - جني ــا: »بوين ــات، منه ــًبا للعقوب ــة تََحسُّ ــى ١٠ شــركات عالمي ــد عل ــا يزي ــران م غــادر إي
ميرســك - بيجــو - مجمــع تكريــر ريالينــس - ســيمنس - توتــال للغــاز والبتــرول، وتقــول اإلدارة األمريكيــة إن 

ــدوا بمغــادرة إيــران«)١(. ــا تَعهَّ نحــو ٥٠ شــركة وِكياًنــا عالمّيً
٢- تأرجــح الموقــف األوروبــي وصعوبــة التعويــل عليــه، فرغــم الوعــود التــي يُبِديهــا بعض الــدول األوروبية 
ــي سياســاتها، ال ســيما وأن الشــركات  ــدول ف ــد ال تنجــح هــذه ال ــاق، فق ــم االتِّف ــران باســتمرار التزامه إلي
الكبــرى التابعــة لهــا تخشــي علــى مصالحهــا االقتصاديــة، وليــس لديهــا اســتعداد للتعويــل علــى المواقــف 
هــا هــو تَجنُّــب العقوبــات الثانويــة التــي تُجِبــر الشــركات الدوليــة علــى االختيــار  السياســية لدولهــا، فمــا يهمُّ
بيــن تنفيــذ أعمــال تجاريــة مــع إيــران ومــع الواليــات المتحــدة، إضافــًة إلــى أن السياســة األمريكيــة فرضــت 
واقًعــا اقتصادّيًــا صعًبــا علــى إيــران، والدليــل علــى ذلــك تعليــق كل مــن فرنســا وبريطانيــا رحالتهــا الجويــة 
إلــى إيــران مــع مطلــع ســبتمبر لعــدم الجــدوى االقتصاديــة، وهــو مــا يُلِقــي بأجــواء مــن الشــّك علــى الموقــف 
مــة االســتثمار اإليرانيــة ســعيد خانــي أوشــاني،  ــد ذلــك مســؤوُل منظَّ األوروبــي وإمكانيــة التعويــل عليــه)٢(. يؤكِّ
ــذ اآلن هــو فقــط مــا  ــت، وأن مــا ينفَّ ــان قــد ُعلّق ــا والياب ــا وكوري ــران مــع أوروب ــل إي ــده أن عقــود تموي بتأكي

التزمتــه الصيــن وروســيا)٣(.
ــي  ــران ف ــا إي ــوِّل عليه ــي تع ــدول الت ــى بعــض ال ــي تمارســها عل ــوط الت ــة والضغ ــات األمريكي ٣- العقوب
َعــت الواليــات المتحــدة علــى هــذه  إجهــاض السياســة األمريكيــة تجاههــا، كروســيا والصيــن وتركيــا، إذ وقَّ
ــا قــد يؤثِّــر علــى مواقفها، فضاًل عــن الخالفات  الــدول عقوبــات اقتصاديــة خــالل شــهر أغســطس ٢٠١٨، ممَّ
ــح فــي الجــدول أدنــاه.  حــول عــدد مــن قضايــا التعــاون بيــن هــذه الــدول والواليــات المتحــدة كمــا هــو موضَّ
ورغــم أن هــذه العقوبــات تأتــي فــي إطــار توتُّــر الَعالقــات المتبادلــة بيــن تلــك األطــراف والواليــات المتحــدة، 
فــإن الموقــف المعلــن مــن جانــب تلــك األطــراف فــي مــا يتعلــق بالَعالقــة مــع إيران ليــس غائًبا عن المشــهد)٤(.

فاق النووي)5( قضايا الخالف بين الوليات المتحدة واألطراف األخرى في التِّ

الدولقضايا اخلالف
اد األوروبي وتركياالرسوم اجلمركية التجارية الصني واالحتِّ

اد األوروبي في »الناتو«النفقات العسكرية أعضاء االحتِّ

اد األوروبياتِّفاق تَغيُّر املناخ الصني وروسيا وأعضاء االحتِّ

روسياعقوبات اقتصادية

 )))  الضربات تتوالى.. 0) شركات عالمیة عمالقة هجرت إیران، العربیة نت، 7 یونیو 8)20، شوهد في 6) سبتمبر 8)20: 
http://cutt.us/v6DSJ

)2)  شركتا الخطوط الجویة الفرنسیة والبریطانیة توقفان رحالتهما إلى طهران في سبتمبر، فرانس 24، 24 أغسطس 8)20، شوهد في 5 
http://cutt.us/qScks :20(8 سبتمبر

 )))  تعلیق قراردادهای تأمین مالی ژاپن، کره جنوبی واروپا، رادیو فردا، ۲۰/مرداد/۱۳۹۷، شوهد في 2) سبتمبر 8)20:
 https://bit.ly/2nvdS7H

)4)  محمود محمد المصري، نظرة تحلیلیة: العقوبات االقتصادیة التي تفرضها الوالیات المتحدة على الصین - روسیا - إیران - تركیا، المركز 
https://democraticac.de/?p=55687 :20(8 الدیمقراطي العربي، 6 أغسطس 8)20، شوهد في 5 سبتمبر

(5(  KRISHNADEV CALAMUR, Trump Goes From Threatening Iran to Threatening the World, The Atlantic, AUG 20(8 ,7, 
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٤- الضغــوط الداخليــة الناتجــة عــن تـَـَردِّي األوضــاع االقتصاديــة، وتزايـُـد الســخط الشــعبي وتزايــد 
وتيــرة االحتجاجــات، التــي طالــت بعــض الفئــات والشــرائح المؤيِّــدة للنظــام، خصوًصــا بعــد أن أثَّــَرت 
سياســة النظــام الماليــة واالقتصاديــة علــى مراكزهــا الماديــة والمعنويــة)١(، وهــي التطــوُّرات التــي 
ــا يجعلــه يعيــد التفكيــر بجديــة  يـَـاٍت حقيقيــًة أمــام النظــام واســتقراره فــي المســتقبل، ممَّ تطــرح تحدِّ

فــي التعاطــي اإليجابــي مــع ضغــوط ترامــب وأعضــاء إدارتــه.
وعلــى أي حــال ال تَُعــّد العقوبــات والضغــوط الحاليــة خانقــة بقــدر العقوبــات التــي كانــت ســارية 
قبــل إبــرام االتِّفــاق النــووي عــام ٢٠١٥، وســيحتاج الوصــول إلــى تلــك المرحلــة إلــى مزيــد مــن 
الضغــوط األمريكيــة، ســواء علــى إيــران أو علــى شــركائها مــن الشــركات والــدول، فضــاًل عــن 
ــن مــن خاللهــا إيــران نفــوًذا ووجــوًدا مؤثِّــًرا إقليمّيًــا  ضغــوط علــى أكثــر مــن جبهــة إقليميــة تؤمِّ

ــا ســيتضح خــالل األشــُهر القادمــة. ــا، وهــو م ودولّيً

الَعالقات اإليرانية-الروسية

م إليران « إقرار وضع قانوني لبحر قزوين في ظّل وضع متأزِّ
ــل إلــى توقيــع اتِّفاقية  شــِهَدت الَعالقــات اإليرانية-الروســية خــالل شــهر أغســطس ٢٠١٨م التوصُّ
ــل إليهــا بعــد نــزاع دام أكثــر مــن ٢٠ ســنة. وال شــّك أنــه اتِّفــاق لــه بالــغ  تقســيم بحــر قزويــن، المتوصَّ
األثــر علــى الَعالقــات اإليرانية-الروســية علــى المســتويات السياســية واالقتصاديــة والعســكرية، كمــا 

ســوف يؤثِّــر علــى القــوى الخارجــة عــن اإلقليــم فــي منطقــة بحــر قزويــن.
ــة الخامســة لرؤســاء دول ســاحل بحــر قزويــن  فــي ١٢ مــن أغســطس ٢٠١٨ أقيمــت القمَّ
الخمــس، إيــران وكازاخســتان وأذربيجــان وتركمانســتان وروســيا، فــي مدينــة أكتايــو الكازاخيــة، 

)))  نه گردنکشی نه مذاکره، احمد شیرزاد تحلیلگر مسائل سیاست خارجه، صحیفه آفتاب یزد، 24 مرداد 97))، شوهد في 2) سبتمبر 8)20: 
https://bit.ly/2MTCuCh
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لتوقيــع معاهــدة بشــأن النظــام القانونــي لبحــر قزويــن. وتُعتبــر هــذه االتِّفاقيــة تاريخيــة مــن حيــث 
المــدة الزمنيــة التــي اســتغرقتها المباحثــات بيــن الــدول الخمــس، إذ اســتمرت ألكثــر مــن ٢٠ عاًمــا، 

ــرة«. ــن »بحــًرا أم بحي ــدول حــول تصنيــف قزوي ــن هــذه ال ــزاع بي ويتمحــور الن

« بحر قزوين.. الثروات وتاريخ الصراع
يتميــز بحــر قزويــن بثرواتــه الكبيــرة ومســاحته الواســعة، إذ يُعتبــر »أكبــر بحــر ُمغلـَـق« فــي العالـَـم، 
ر طولــه بـــ١٢٠٠ كيلومتــر، وعرضــة  إذ تبلــغ مســاحته اإلجماليــة ٣١٧.٠٠٠ كيلومتــر مربــع، ويقــدَّ
بـــ٣٠٠ كيلومتــر تقريًبــا، بمتوســط عمــق ١٠٢٣ متــًرا)١(، كمــا يملــك واحــًدا مــن أغنــي مصــادر الطاقــة 
ــن مــن المحروقــات تقــدر بـــ٤٨  ــات قزوي ــى أن احتياطي ــر إل ــروات الســمكية، إذ أشــارت تقاري والث

ــب مــن الغــازا لطبيعــي)٢(. مليــار برميــل مــن النِّْفــط و٩ تريليونــات متــر مكعَّ
ــا  ــى كونهم ــران، نظــًرا إل ــة وإي ــن روســيا القيصري ــًة بي ــم مناصف ــن يَُقسَّ ســابًقا كان بحــر قزوي
ن عليــه، وفــي عــام ١٨٤٥م أجبــر قيصــر روســيا إيــران علــى توقيــع  الدولتيــن الوحيدتيــن اللتيــن تُِطــالَّ
ــى  ــد األســماك عل ــن باســتثناء صي ــا مــن أي نشــاط فــي بحــر قزوي ــران بموجبه ــت إي معاهــدة ُمِنَع
نطــاق ضيِّــق، واســتمّر الوضــع علــى هــذا النحــو حتــى عــام ١٩٥٥م، عندمــا منــح االتِّحــاد الســوفييتي 
إليــران الحــّق فــي ١١% مــن بحــر قزويــن، لكــن مــع انهيــار االتِّحــاد الســوفييتي طالبــت إيــران بـــ٢٠ % 
ــد الوضــع القانونــي لبحــر قزويــن ولــم يُتََّفــق عليــه بشــكل جماعــّي. ولكــن  مــن البحــر وثرواتــه، وتَجمَّ
بعــد ســقوط االتِّحــاد الســوفييتي فــي ١٩٩١م ُوِلــَدت أربــع دول جديــدة علــى ســواحل بحــر قزويــن، 
هــي اليــوم »روســيا، وكازاخســتان، وتركمانســتان، وأذربيجــان«، إذ أدَّت والدة هــذه الــدول الجديــدة 

إلــى نشــوب نــزاع بينهــا وبيــن إيــران علــى حصــة كل دولــة مــن بحــر قزويــن.

ح قزوين المائي.. بحر أم ُبحيرة؟ « مسطَّ
ح قزويــن المائــي يُعتبــر بُحيــرة، فــي حيــن تعتبــره الــدول األخــرى بحــًرا)٣(.  تــرى إيــران أن مســطَّ
ــر  ــه إذا اعتُب ــران، ألن ــن الســاحلية، خصوًصــا إي ــدول قزوي ــرى ل ــة كب يَّ ل هــذا التصنيــف أهمِّ ويشــكِّ
ــد  ــة الحــّق فــي أن تحدي ــكل دول ــى أن »ل ــّص عل ــة الــذي ين ــون البحــار الدولي بحــًرا فســيخضع لقان
عــرض بحرهــا اإلقليمــي بمســافة ال تتجــاوز ١٢ ميــاًل بحرّيًــا مــن الشــاطئ«)٤(، أمــا إذا اعتُبــر بحيــرة 
ــة هــذا التنصيــف إليــران فــي  يَّ فيحــّق لــدول قزويــن الســاحلية تَقاُســمه بالتســاوي. وتكمــن أهمِّ
ــر قزويــن بحــًرا فــإن  ــمَّ إذا اعتُب ــن ثَ ــا ســاحلّيًا قصيــًرا علــى قزويــن، وِم اعتبارهــا دولــة تملــك خّطً
عــة لــم تشــمل رســم حــدود  إيــران ســتصبح الخاســر األكبــر، وجديــر بالذكــر أن هــذه االتِّفاقيــة الموقَّ

بحــر قزويــن أو تحديــد تصنيفــه.
وَوْفًقــا لنائــب وزيــر الخارجيــة الروســي غريغــوري كاراســين، فــإن بنــود المعاهــدة تمنــح قزويــن 
ــا، ال كبحــر وال كبحيــرة، إذ أشــار إلــى أن المعاهــدة تســمح بمشــاركة ســطح  ــا خاّصً ــا قانونّيً وضًع

 )))  سامر إلیاس. »دول بحر قزوین تبرم الیوم »اتفاًقا تاریخیًا« لتقاسمه«. الحیاة. 2) أغسطس 8)20. تاریخ االطالع ) سبتمبر 8)20. 
http://cutt.us/zQ(m7

(2(  Oliver Carroll Moscow. »Russia Is about to Sign a Deal That Will Give It a Huge Military and Economic Boost.« The Independent. 
August 20(8 ,(0. Accessed September 20(8 ,0(. http://cutt.us/kHJaY

 .20(8 ,(2 RT Arabic. August ».الدول المطلة على قزوین تتوج 22 عاًما من المفاوضات باتفاقات للتعاون في أكبر بحر مغلق في العالم  (((
http://cutt.us/omCGp .20(8 ,0( Accessed September

http://cutt.us/M0HaA .20(8 4)  األمم المتحدة. »المحیطات وقانون البحار«. تاریخ االطالع ) سبتمبر(
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ــم قاعــه ومــوارده الجوفيــة حســب االتِّفــاق  ــة عليــه، إال أنــه سيَُقسَّ البحــر بيــن جميــع الــدول المطلَّ
ــا يعنــي أن بحــر قزويــن المغلــق لــن يخضــع لقوانيــن البحــار الدوليــة،  بيــن دول قزويــن الســاحلية، ِممَّ

بــل ســتعمل الــدول المطلــة علــى قزويــن لوضــع قانــون جديــد باالتِّفــاق بينهــا)١(.

فاقية « بنود التِّ
بحســب بيــان الكرمليــن فــإن االتِّفاقيــة تنــّص علــى أن »المالحــة والصيــد البحــري، والتجــارب 
ــّم بتوافــق األطــراف، علــى أن تراعــى العوامــل البيئيــة  العلميــة، وإنشــاء شــبكات أنابيــب النقــل، تت
لــدى تنفيــذ المشــروعات البحريــة الضخمــة، كمــا ال يســمح بوجــود قــوات عســكرية مــن خــارج بلــدان 
ــن المســؤولية عــن حفــظ األمــن فــي  ــدان الخمســة المشــاطئة لبحــر قزوي ــل البل المنطقــة، وتتحّم
ــن دول بحــر  ــة، ألن المشــاورات بي ــر نهائي ــة ال تُعتب ــإن االتِّفاقي ــمَّ ف ــن ثَ ــه«)٢(. ِم البحــر وإدارة ثروات

قزويــن الســاحلية حــول تقاســم ثــروات باطــن البحــر لــم تُحَســم بعــد.
من جانب آخر ُنِشَر بيان تفسيرّي عن هذه المعاهدة، يشمل ما يلي:

ــة أو الســياحية والوجــود  ــة، إذ تقتصــر المالحــة التجاري  أوًل حظــر وجــود الــدول غيــر المطل
العســكري فــي بحــر قزويــن علــى الــدول الخمــس المطلــة عليــه.

ــة لدولــة خارجيــة بهــدف تنفيــذ   ثانًيــا أن ال يكــون إقليــم أي مــن الــدول الخمــس المطلــة منصَّ
عمليــات عســكرية ضــّد إحــدى دول بحــر قزويــن الســاحلية. ويَُعــّد هــذا البنــد واحــًدا مــن أهــّم البنــود 
ــا يعنــي أن هــذه االتِّفاقيــة تمنــع الــدول  ــرَّ والبحــر، ممَّ فــي الجانــب األمنــي، غــذ يشــمل اإلقليــم البَ

الخمــس مــن الســماح لدولــة أجنبيــة ببنــاء قواعــد عســكرية علــى حدودهــا البريــة والبحريــة.
أخيــًرا، تكــون المالحــة عبــر رفــع أعــالم الــدول الســاحلية، كمــا يجــب علــى الســفن العســكرية 
والقطــع العســكرية الســطحية والغواصــات أن تحصــل علــى تصريــح إذا أرادت دخــول الميــاه 

ــدول الســاحلية. ــن ال ــا ألي م ــاًل بحرّيً ــي نطــاق ١٨ مي ــة ف اإلقليمي
وُكتبَــت هــذ المعاهــدة بـــ6 لغــات، تشــمل لغــات دول بحــر قزويــن الســاحلية الـــ٥، باإلضافــة إلــى 
نســخة باللغــة اإلنجليزيــة يُرَجــع إليهــا فــي حــال ظهــور خــالف. أمــا فــي مــا يخــّص تقاســم الثــروات، 
ــت المعاهــدة علــى أنــه يُســَمح للــدول باالســتفادة مــن المصــادر فقــط فــي منطقتهــا التــي  فنصَّ
ســيُتََّفق عليهــا، وفــي حــال وجــود خــالف حــول حقــل أو نظــام فإمــا يُســتفاد منــه بشــكل مشــترك، 

وإمــا ال يســتفيد منــه أحــد)٣(.

فاقية على الداخل اإليراني « انعكاسات توقيع التِّ
ــة فــي اتِّفاقيــة قزويــن،  اعتبــر الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أن إيــران نالــت امتيــازات خاصَّ
وأشــار إلــى حــّل بعــض موضوعــات النــزاع، إذ ال يــزال بعــض الموضوعــات األخــرى قائًمــا. وأضــاف 
أن دول شــمال بحــر قزويــن )روســيا وكازاخســتان وأذربيجــان( توصلــت إلــى اتِّفــاق بخصــوص حصــة 
كل دولــة مــن باطــن البحــر، فأصبحــت حصــة روســيا مــن مســاحة البحــر تقــدر بـــ١٧%، فــي حيــن ال 
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تــزال دول جنــوب بحــر قزويــن )إيــران وتركمانســتان وأذربيجــان( تتباحــث فــي قضيــة المحاصصــة، 
ــد أن  ــة ألجــل خــّط ســاحلها، وأكَّ كمــا أعلــن االتِّفــاق علــى وجــوب حصــول إيــران علــى امتيــازات خاصَّ
ــة بالنســبة إلــى األمــن القومــي اإليرانــي، ألنهــا أفشــلت  يَّ هــذه االتِّفاقيــة حلَّــت مشــكالت فائقــة األهمِّ
ــط للواليــات المتحــدة األمريكيــة أو الناتــو لنشــر قواتهــا فــي بحــر قزويــن أو إنشــاء قواعــد  أي مخطَّ
ــة بيــن الواليــات  عســكرية. علــى الرغــم مــن تصريحــات روحانــي فإنــه ال يوجــد أي مباحثــات ُمعلَن
المتحــدة أو الناتــو، وأيٍّ مــن دول بحــر قزويــن الســاحلية لبنــاء قواعــد عســكرية، كمــا يصعــب وصــول 

القــوات البحريــة األجنبيــة إلــى هــذا البحــر المغلــق)١(.
هــا  مــن جانــب آَخــر أثــارت هــذه الصفقــة ضجــة واســتياء الداخــل اإليرانــي لعــدة أســباب، أهمُّ
ــا للدســتور اإليرانــي، وعــدم شــفافية كالم الحكومــة عــن محتــوي  عــدم قانونيــة هــذا االتِّفــاق َوْفًق
ق  ة ٧٧ مــن الدســتور اإليرانــي علــى أنــه »يجــب أن يصدِّ االتِّفاقيــة. مــن الجانــب القانونــي تنــص المــادَّ
مجلــس الشــورى اإلســالمي علــى المواثيــق والعقــود والمعاهــدات واالتِّفاقيــات الدوليــة«، كمــا تنــّص 
ة ٧٨ علــى أنــه »يُحظــر إجــراء أي تغييــر علــى حــدود البــالد، باســتثناء التغييــرات الطفيفــة، مــع  المــادَّ
مراعــاة مصالــح البــالد، علــى أن ال تكــون هــذه التغييــرات مــن طــرف واحــد، وأن ال تضــّر باســتقالل 
اب مجلــس الشــورى اإلســالمي«)٢(.  ــوَّ ق عليهــا أربعــة أخمــاس نُ ووحــدة أراضــي البــالد، وأن يصــدِّ
َعتهــا دول  ــر أعضــاء البرلمــان عــن اســتيائهم لعــدم إْطالعهــم علــى هــذه االتِّفاقيــة التــي وقَّ لــذا عبَّ
قزويــن الســاحلية، واعتبــر آَخــرون أن هــذه االتِّفاقيــة غيــر قانونيــة نظــًرا إلــى عــدم عرضهــا علــى 
اب، ولــو لــم تشــمل االتِّفاقيــة ترســيم  أعضــاء البرلمــان للحصــول علــى موافقــة أربعــة أخمــاس النُّــوَّ
ة ٧٧ مــن الدســتور اإليرانــي تنــّص علــى وجــوب تصديــق البرلمــان علــى  الحــدود نهائّيًــا، إال أن المــادَّ
االتِّفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، األمــر الــذي لــم يحصــل فــي هــذه االتِّفاقيــة. ويبــدو واضًحــا أن 
الحكومــة حصلــت علــى الضــوء األخضــر لتوقيــع االتِّفاقيــة مــن المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي، 

لذلــك قــد ال يُِصــّر البرلمــان علــى تصعيــد هــذا الموضــوع)٣(.
أمــا فــي مــا يخــص االســتياء الشــعبي، فتَســبَّبَت هــذه االتِّفاقيــة فــي ظهــور كثير من الحساســيات 
ــَر مجموعــة مــن الشــعب علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »توتيــر« عــن ســخطهم،  الوطنيــة، إذ عبَّ
تحــت هاشــتاغ »CaspianSeaSellOut#«، وأيًضــا مــن خــالل التجمهــر أمــام مبنــى البرلمــان فــي 
طهــران، فــي إشــارة منهــم إلــى أن الحكومــة باعــت نصيــب إيــران مــن بحــر قزويــن إلــى روســيا دون 
َعــت عــام ١٨٢٨. إذ  ــون هــذه االتِّفاقيــة باتِّفاقيــة تركمانشــي التــي ُوقِّ مقابــل يُذَكــر، كمــا شــبَّه المحتجُّ
يعتقــد كثيــر مــن اإليرانييــن أنــه يجــب عــدم التنــازل عــن حــّق إيــران المشــروع فــي بحــر قزويــن، إذ 
يــرى البعــض أن إيــران عليهــا أن ال تقبــل بنســبة أقــل مــن ٥٠%، أو ٢٠% كحــد أدنــى، مــن مســاحة 
البحــر، كمــا تســاءلوا عــن ســبب عــدم شــفافية الحكومــة بخصــوص هــذه االتِّفاقيــة، إذ يحمــل بحــر 
ــة  يَّ قزويــن للمواطــن اإليرانــي قيمــة أكثــر مــن كونــه منبــع نفــط وغــاز، ألن هــذا البحــر يتمتــع بأهمِّ
ا لــدي المواطــن اإليرانــي. ســابًقا كانــت إيــران تطالــب بتقســيم البحــر  تاريخيــة وثقافيــة كبيــرة جــّدً
مناصفــة بينهــا وبيــن االتحــاد الســوفييتي، وبعــد اســتقالل جمهوريــات آســيا الوســطى عــن االتحــاد 
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تطالــب  أصبحــت  الســوفييتي 
ــا  ــة، إال أنه ــكل دول بنســبة ٢٠% ل
تراجعــت عــن هــذه المطالــب، ألن 
إيــران  تحصــل  أن  ــع  المتوقَّ مــن 
علــى حصــة أقــّل مــن ذلــك. وبينما 
لهــا  أن  إيــران  حكومــة  أعلنــت 
ــى وضــع  الحــّق فــي الحصــول عل
خــاّص فــي قزويــن، اال أن الشــعب 
ــازالت  ــران قدمــت تن يشــعر أن إي
ــى  كبيــرة بــداًل مــن أن تحصــل عل
أي امتيــازات فــي هــذا الشــأن، 
الســخط  أســباب  يفســر  وهــذا 
الشــعبي ضــّد قــرار الحكومــة)١(.

فاقية « مستقبل بحر قزوين بعد التِّ
ــران وأذربيجــان وتركمانســتان حــول  ــن إي ــإن نقطــة الخــالف األهــم بي ــة ف رغــم هــذه االتِّفاقي
تقاســم الثــروة الســمكية وحقــول النِّْفــط والغــاز فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن بحــر قزويــن لــم تَُحــّل 
بعــد، وقــد أشــار إليهــا روحانــي عندمــا ذكــر أنــه تــّم حــل بعــض موضوعــات النــزاع، إذ ال يــزال بعــض 
الموضوعــات األخــرى قائمــة، فــي إشــارة منــه إلــى اســتمرار الخالفــات الســابقة بيــن الــدول الثــالث 
حــول حقــول النِّْفــط والغــاز، مــن أشــهرها نــزاع تطويــر حقــل كاباز/ســردار، وبيــن هــذه الــدول أيًضــا 
خــالف قائــم حــول كيفيــة مــد خطــوط أنابيــب نقــل الغــاز والنِّْفــط فــي قــاع بحــر قزويــن، ونتيجــة 
م يُذَكــر فــي المشــروعات المتنــاَزع عليهــا حتــى بعــد توقيــع  لهــذه النزاعــات لــم يُحــَرز أي تَقــدُّ
ــا علــى أي  هــذه االتِّفاقيــة. ِمــن ثَــمَّ ال تــزال االتِّفاقيــة محــّل جــدل ونــزاع، إذ لــم تحصــل إيــران فعلّيً
ــة أو أمنيــة كبيــرة كالتــي حصلــت عليهــا روســيا، ألن وجــود قــوات أجنبيــة فــي  امتيــازات اقتصادي

بحــر قزويــن تمانعــه روســيا بقــدر مــا تمانعــه إيــران، إن لــم يُكــن أكثــر.
ـت عــن  فــي المقابــل تنازلــت إيــران عــن مطالبــات تاريخيــة فــي بحــر قزويــن، وأيًضــا تَخلَـّ
ــى بغطــاء  إصرارهــا أن قزويــن بحيــرة ال بحــر. هــذه التنــازالت الكبيــرة والتاريخيــة كان ال بــد أن تَُغطَّ
ــا الشــعب عــن مكاســب هــذا  ــي مخاطًب ث روحان ــدَّ ــذا تَح ــي، ل النصــر المتصــاص الغضــب الداخل
االتِّفــاق. والحقيقــة أن روســيا حصلــت علــى امتيــازات أكثــر مــن إيــران، إذ تســتطيع اليــوم البــدء فــي 
أعمــال االســتثمار فــي بحــر قزويــن، فــي حيــن ال تــزال إيــران تنــازع دول جنــوب بحــر قزويــن، وِمــن 
ثـَـمَّ ال يمكنهــا البــدء فــي أي أعمــال اســتثمارية حتــى بعــد االتِّفاقيــة. ويبــدو أن الضغــوط األمريكيــة 
غيــر المســبوقة علــى إيــران جعلتهــا مضطــرة إلــى تقديــم هــذه التنــازالت الكبيــرة مقابــل التقــارب 

اإليراني-الروســي، والتوصــل إلــى اتِّفاقيــة إقليميــة أمنيــة)٢(.

(((  TRTWorld. »Some Iranians Are Not Happy with the Caspian Agreement, Why?« Discrimination against Muslims Spikes in 
France, England. August 20(8 ,2(. Accessed September 20(8 ,04. http://cutt.us/ragXg

 )2)  سكاي نیوز عربیة »بحر قزوین.. أهمیة استراتیجیة وخالف تاریخي«. )) أغسطس 8)20. تاریخ االطالع 9 سبتمبر 8)20. 
http://cutt.us/Wh6jY
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الخالصة واالستنتاجات
الشأن الداخلي

الملّف اآليديولوجي

 ظهــرت دالالت علــى أن رجــال الديــن فــي إيــران مــن غيــر الفاعليــن فــي الســلطة لديهــم النيــة  «
لتحميــل حكومــة روحانــي المســؤولية عــن تفاقــم األوضــاع المعيشــية، بهــدف تبرئــة النخبــة الحاكمــة 

مــن رجــال الديــن.
 رجــال الديــن علــى وشــك تكــرار خطــأ ديســمبر ٢٠١٧ فــي إثــارة جماهيــر الشــعب ودفعهــم إلــى  «

االحتجــاج والتظاهــر.

الملّف السياسي
 مــن المحتمــل أن تتعــرض الحكومــة اإليرانيــة خــالل الفتــرة القادمــة لمزيــد مــن االســتجوابات،  «

اب  ــوَّ وقــد يــؤدِّي ذلــك إلــى حجــب الثقــة عــن وزراء آخريــن، فــي ظــّل اســتمرار ســخط عــدد مــن نُ
البرلمــان مــن اســتمرار تدهــور العملــة المحليــة وتدهــور الوضــع البيئــي.

 قــد يفشــل وزيــر االقتصــاد اإليرانــي الجديــد فــي تحســين الوضــع االقتصــادي، بســبب الطبيعــة  «
الدوليــة والسياســية لألزمــة. 

 بيــن الرئيــس روحانــي والمرشــد علــي خامنئــي تناغــم كبيــر خــالل الفتــرة األخيــرة، لــذا ليــس مــن  «
المســتبعد أن يكــون موضــوع إقالــة الوزيريــن قــد ســبقه تنســيق بيــن الرجليــن.

 ســوف يوظــف األصوليــون موضــوع مســاءلة الرئيــس وحجــب الثقة عــن وزيَري العمــل واالقتصاد،  «
للتأثيــر علــى شــعبية اإلصالحييــن في االســتحقاقات االنتخابية القادمة.

الملّف العسكري واألمني
 تدرك القوات اإليرانية مكانتها العسكرية وأنها ال تمتلك القدرة لمواجهة الواليات المتحدة. «
 لــن تحتــاج الواليــات المتحــدة وحلفاؤهــا فــي المنطقــة إلــى أكثــر مــن بضعــة أيــام إلعــادة فتــح  «
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َرت إيــران إغالقــه. مضيــق هرمــز فــي حــال قــرَّ
 تصاعــدت الصدامــات بيــن المحتّجيــن والقــوات األمنيــة إلــى اشــتباكات تَســبَّبت فــي وقــوع  «

ضحايــا وجرحــى بيــن المحتّجيــن.
 اســتخدمت إيــران اإلعــالن ضمنًيــا عــن فــرض األحــكام العســكرّية ضــّد المحتّجيــن دون موافقــة  «

ــا يَُعــّد مخالًفــا للقانــون اإليرانــي. البرلمــان، ممَّ
 استياء الشارع اإليراني من النظام الحالي تزايد بشكل كبير وملحوظ في السنوات األخيرة. «
 تدهور الوضع االقتصادي يُعتبر عاماًل أساسّيًا وراء تدهور الوضع السياسي في إيران. «

الملّف القتصادي
ــه حــول  « ــت إلي َه ــى أصــل خمســة أســئلة ُوجِّ ــي عل ــات لروحان ــع إجاب ــاع البرلمــان بأرب  عــدم اقتن

األزمــات االقتصاديــة الراهنــة.
 عدم اقتناع ٨٨% من الشعب بردود روحاني وفق استطالع رأي شمل ٤٠ ألف إيراني. «
ــل المســؤولية وإلقــاء اللــوم علــى الحكومــات الســابقة وضغــوط الواليــات  «  التهــرب مــن تَحمُّ

األمريكيــة. المتحــدة 
 رؤيــة غيــر واقعيــة مــن الحكومــة تجــاه األزمــات االقتصاديــة الراهنــة، ظهــرت فــي تقديــم وعــود  «

ــات  ــة مــن العقوب ــة ثاني ــب مرحل ــى الرغــم مــن تَرقُّ ــة خــالل شــهور عل بحــل المشــكالت االقتصادي
األمريكيــة فــي نوفمبــر. 

ة األزمــة االقتصاديــة  «  اتخــاذ البرلمــان اإليرانــي خطــوات عمليــة تحــت ضغــط شــعبي بســبب ِحــدَّ
نتــج عنــه عــزل وزيــر العمــل وبعــده وزيــر االقتصــاد.

ــا فــي شــهر مايــو،  «  اســتمرار انخفــاض صــادرات النِّْفــط اإليرانيــة، مــن ٢.٧ مليــون برميــل يومّيً
ــا فــي شــهر أغســطس. وصــواًل إلــى ١.6٨ مليــون برميــل يومّيً

 تراجــع ملحــوظ الســتيراد االتِّحــاد األوروبــي للنفــط اإليرانــي، وإحجــام بنوكــه عــن تقديــم التمويل  «
االســتثماري إليران.

ــى  « ــم إل الت التضخُّ ــدَّ ــاع مع ــا ارتف ــا فيه ــة بم ــى ســوء األوضــاع االقتصادي ــدة عل ــرات جدي  مؤشِّ
مســتويات غيــر مســبوقة، والبطالــة، وأســعار العمــالت األجنبيــة.

الشأن العربي
 إدراك إيرانــي بــأن األطــراف كافــًة، بمــا فيهــا حلفاؤهــا الروس والســوريون، يســعون إلخراج إيران  «

مــن ســوريا، وفــي الوقــت عينــه يــدرك صنــاع القــرار فــي إيــران عــدم امتــالك أي مــن تلــك األطــراف 
ــة فــي ظــّل االحتيــاج الروســي االســتراتيجي إلــى الوجــود اإليرانــي فــي  الخطــة إلخراجهــا، بخاصَّ
ســوريا للحفــاظ علــى المصالــح الروســية، وفــي ظــّل احتيــاج األســد إلــى القــوات اإليرانيــة لتثبيــت 
أركان حكمــه فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش وإدلــب وفــرض ســيطرته علــى األراضــي الســورية كافــة 
ــة  ــش الســوري وقل ــار الجي ــي ظــّل انهي ــة ف ــاد أي احتجاجــات ضــّد النظــام الســوري، بخاصَّ وإخم
عــدد أفــراده نتيجــة المعــارك التــي دارت فــي األراضــي الســورية كافــة، لذلــك راحــت إيــران -رغــم 
ز حضورهــا العســكري واالقتصــادي  المســاعي اإلقليميــة والدوليــة لتحجيــم النفــوذ اإليرانــي- تعــزِّ
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علــى الســاحة الســورية لالســتفادة مــن العقــود االقتصاديــة وعمليــات إعــادة االعمــار فــي ســوريا.
ــر تصريحــات المســؤولين األمريكييــن علــى تصعيــًدا جديــًدا ضــّد المشــروع اإليرانــي  «  تؤشِّ

ــة، وذلــك بالتزامــن مــع جهــود التحالــف العربــي لدعــم  ــعي فــي المنطقــة بعامــة واليمــن بخاصَّ التوسُّ
الشــرعية فــي اليمــن لتحجيــم النفــوذ اإليرانــي فــي اليمــن، مــن خــالل اســتهداف الحوثييــن وتقليــص 
ــا انعكــس علــى  مســاحة نفوذهــم تمهيــًدا الســترداد باقــي األراضــي اليمنيــة للحكومــة الشــرعية، ممَّ

م الميدانــي للجيــش الوطنــي اليمنــي. الوضــع فــي اليمــن، بالتقــدُّ

الشأن الدولي
 حافظــت السياســة األمريكيــة علــى وتيرتهــا التصعيديــة تجــاه التعامــل مــع إيــران، وتراهــن  «

أمريــكا بقــوة علــى ممارســة درجــة قصــوى مــن الضغــوط، تُفِضــي فــي النهايــة إلــى إرغــام النظــام 
ــد. ــاق جدي ــاوض حــول اتِّف ــة التف ــى طاول ــوس إل ــى الجل ــي عل اإليران

 تريــد الواليــات المتحــدة أن يشــتمل االتِّفــاق النــووي، إلــى جانــب القضيــة النوويــة، علــى مســائل  «
أخــرى حيويــة، منهــا الــدور اإلقليمــي، وبرنامــج الصواريــخ الباليســتية.

 ال شــّك أن العقوبــات األمريكيــة أثــرت ســلًبا علــى الوضــع االقتصــادي الداخلــي، إذ غــادر بعــض  «
الشــركات العالميــة الكبــرى الســوق اإليرانيــة، وباتــت األوضــاع المتأزمــة فــي الداخــل ورقــة قويــة 
تراهــن الواليــات المتحــدة عليهــا، ال ســيما مــع تزايــد الســخط الشــعبي نتيجــة تراجــع مســتوى 

المعيشــة واتســاع نطــاق الفقــر وانهيــار العملــة. 
ــران فــإن هــذه  « ــًرا للموقــف األمريكــي مــن إي ــا مغاي ــدول موقًف ــداء بعــض ال ــى الرغــم مــن إب  عل

ــك  الــدول تتعــرض لضغــوط أمريكيــة، وقــد تتعــرض لعقوبــات فــي المســتقبل يصعــب معهــا التمسُّ
ــي. ــر للموقــف األمريكــي، وهــذا مــا يستشــعره النظــام اإليران بموقــف مغاي

 قــد تــؤدي الضغــوط إلــى إعــادة النظــام اإليرانــي النظــر فــي عمليــة التفــاوض مــع األمريكييــن،  «
خصوًصــا أن لهــذا االتجــاه بعــض المؤيديــن، وهــؤالء يخشــون أن تســفر الضغــوط عــن أزمــة داخليــة 
غيــر مســبوقة قــد تطيــح بالنظــام، أو أن تســتغل الواليــات المتحــدة هــذا الوضــع الداخلــي لتعميــم 

الفوضــى وعــدم االســتقرار فــي إيــران.
د بهــا حصتهــا مــن البحــر وثرواتهــا دون  « نـَـت روســيا مــن توقيــع اتِّفاقيــة بحــر قزويــن التــي تحــدِّ  تَمكَّ

ــم حــدود إيــران البحريــة مــع كل مــن أذربيجــان وتركمانســتان. حــّل مشــكلة حصــة إيــران، ولــم تَُرسَّ
 أجــواء التكتُّــم علــى بنــود االتِّفاقيــة وعــدم التصويــت عليهــا داخــل البرلمــان اإليرانــي حتــى اآلن  «

ــي- ــل اســتمرار التحالــف العســكري اإليران ــة مقاب ــح اإليراني ــوًدا تضــّر بالمصال ــا بن ــأن به ــي ب تُوِح
الروســي، مــع تضحيــة إيــران بمطالبهــا الســابقة بشــأن حصتهــا فــي ثــروات بحــر قزويــن.
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